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Podeu recuperar el text íntegre de totes les 
disposicions legislatives des del formulari del 
Recull Legislatiu del web del CERES.    

Data de 
Publicació  

Norma Resum 

 Butlletí: BOE 
  

 Resolución de 29 de junio de 2010, de la Dirección  
 08/07/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el  conveni de treball 
 Acuerdo de la Comisión Negociadora del XIV Convenio  
 colectivo de la ONCE y su personal. 

 Resolución de 29 de junio de 2010, de la Dirección  
 13/07/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el I  conveni de treball 
 Convenio colectivo de Unidad Editorial Información  
 Económica, SL. 

 Resolución de 29 de junio de 2010, de la Dirección  
 16/07/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica las  conveni de treball 
 tablas salariales del Convenio colectivo general de  
 trabajo de la industria textil y de la confección. 

 Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, por el que se  
 17/07/2010 regulan las condiciones de formación inicial del  conveni de treball 
 profesorado de los centros privados para ejercer la  
 docencia en las enseñanzas de educación secundaria  
 obligatoria o de bachillerato. 

 Butlletí: BOPB 
  
 Resolució de 15 de juny de 2010, per la qual es disposa  
 12/07/2010 la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de  conveni de treball 
 treball de l'empresa McDonald's Sistemas de España  
 Inc. Sucursal de España (Barcelona) per a l'any 2010  
 (codi de conveni núm. 0810002) 

 Resolució de 29 de juny de 2010, per la qual es disposa  
 13/07/2010 la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de  conveni de treball 
 treball de empresa Fomento de Construcciones y  
 Contratas, SA (servei de recollida d'escombraries i  
 neteja viària de Sant Feliu de Llobregat) per als anys  
 2009-2011 (codi de conveni núm. 0816331) 
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Publicació  
Norma Resum 

 

 Resolució de 29 de juny de 2010, per la qual es disposa  
 14/07/2010 la inscripció i publicació del Conveni col·lectiu de treball  conveni de treball 
 del grup d'empreses Cristina Sorli, SL, i Centre de  
 Capacitació d'Estètica Cristina Sorli, SL) per a l'any  
 2010 (codi de conveni núm. 0813363) 

 Resolució de 29 de juny de 2010, per la qual es disposa  
 14/07/2010 la inscripció y la publicació de l'Acord de  la Comissió  conveni de treball 
 Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de  
 l'empresa Cafès Pont, SL (codi de conveni núm.  
 0813152) 

  
 Resolució de 1 de juliol de 2010, per la qual es disposa  
 16/07/2010 la inscripció i la publicació del Convenio col·lectiu de  conveni de treball 
 treball de l'empresa Cargill, SLU (abans Cargill Ibérica,  
 SL) per als anys 2010-2012 (codi de conveni núm.  
 0804602). 

 Butlletí: BOPG 
  
 Resolució de 30 de juny de 2010, per la qual s'ordena la  
 13/07/2010 inscripció, al dipòsit i la publicació de la pròrroga per a  conveni de treball 
 l'any 2009 del conveni col·lectiu de treball del sector de  
 xocolates, bombons i caramels de la provincia de Girona, 
 i la revisió salarial per a l'any 2009 (codi de conveni  
 1700585) 

 Butlletí: BOPT 
  
 Resolució de 21 de juny , per la qual es disposa el  
 10/07/2010 registre i la publicació del Conveni col·lectiu de treball  conveni de treball 
 de l'empresa Colomer Beauty And Professional  
 Products, SL, per als anys 2007-2011 (codi de conveni  
 núm. 4300311) 

 Correcció d'errades. Resolució de 3 de juny de 2010,  
 10/07/2010 per la qual es disposa el registre i la publicació de la  conveni de treball 
 revisió salarial del Conveni col·lectiu de traball del  
 sector d'Indústries sideromel·lúrgiques de la provincia  
 de Tarragona (BOP núm. 139, pág. 32, de 17 de junio de 
 2010). 
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Data de 

Publicació  
Norma Resum 

  

 Resoluació de 5 de juliol de 2010, per la qual es disposa 
 10/07/2010 el registre i la publicació de l'acta de la modificació de  conveni de treball 
 l'article 72 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa 
 Lear Corporation (centre de treball de Valls) per als  
 anys 2008-2009-2010 i 2011 (codi de conveni núm.  
 4300522) 

 Resolució de 7 de juliol de 2010, per la qual es disposa  
 16/07/2010 el registre i la publicació del Conveni col·lectiu de treball conveni de treball 
 de l'empresa Aparcament MunicipalS Tarragona, SA,  
 per als anys 2008-2011 (codi de conveni  
 núm.4301692). 

 Butlletí: DOGC 
  
 DECRET 86/2010, de 29 de juny, d'organització  
 06/07/2010 territorial de la Inspecció de Treball de Catalunya. Inspecció de Treball  
 de Catalunya 

 CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució  
 06/07/2010 TRE/309/2006, de 21 de desembre, per la qual es  conveni de treball 
 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  
 col·lectiu per al personal docent i investigador de les  
 universitats públiques catalanes per al període del  
 10.10.2006 al 31.12.2009 (codi de conveni núm.  
 7902502) (DOGC núm. 4821, pàg. 5277, de 14.2.2007). 

  
 RESOLUCIÓ TRE/2374/2010, de 23 de març, per la  
 15/07/2010 qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni de treball 
 col·lectiu de treball de Vins escumosos de Catalunya per 
 a l'any 2009 (codi de conveni núm. 7900755). 

 RESOLUCIÓ TRE/2401/2010, d'11 de juny, en relació  
 19/07/2010 amb la publicació al Butlletí Oficial de la Província de  conveni de treball 
 Barcelona del Conveni col·lectiu per a la Indústria  
 Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona (codi de 
 conveni núm. 0802545). 

  


