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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 7 de abril de 2017, de la Secretaría  
 21/04/2017 General del Fondo de Garantía Salarial, por la que se  Model de sol·licitud  
 aprueba el modelo de solicitud de prestaciones,  de prestacions,  
 establecidas en el artículo 33 del Texto Refundido de la  establertes en  
 Ley del Estatuto de los Trabajadores l'article 33 del Text  
 refós de la Llei de  
 Text de la norma l'Estatut dels Treballadors 

 Real Decreto 396/2017, de 21 de abril, por el que se  
 22/04/2017 modifica el Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, por  règim de control  
 el que se desarrolla el régimen de control interno  intern exercit per la  
 ejercido por la Intervención General de la Seguridad  Intervenció General  
 Social de la Seguretat  
 Social 

 Text de la norma 

 Orden PRA/360/2017, de 21 de abril, por la que se  
 22/04/2017 publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del  condicions  
 Gobierno para Asuntos Económicos de 2 de marzo de  addicionals a complir  
 2017, sobre condiciones adicionales a cumplir por las  per les comunitats  
 Comunidades Autónomas adheridas al Fondo de  autònomes adherides 
 Financiación a Comunidades Autónomas, compartimento  al Fons de Finançament  
 Fondo de Liquidez Autonómico 2017 a comunitats autònomes  

 Text de la norma 
 
 Resolución de 10 de abril de 2017, de la Dirección  
 24/04/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo de Mantelnor Outsourcing, SL 

 Text de la norma 

 Resolución de 10 de abril de 2017, de la Dirección  
 24/04/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo estatal del sector de industrias de  
 aguas de bebida envasadas 
 
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/aspnet/formulari_recull_legislatiu.aspx
http://www.ccoo.cat/ceres/aspnet/formulari_recull_legislatiu.aspx
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19638.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19647.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19648.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19723.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19724.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 Resolución de 10 de abril de 2017, de la Dirección  
 24/04/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el VI  conveni col·lectiu 
 Acuerdo marco del Grupo ArcelorMittal en España 

 Text de la norma 

 Resolución de 10 de abril de 2017, de la Dirección  
 24/04/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica la  conveni col·lectiu 
 modificación del Convenio Colectivo de Iberia, LAE, SA  
 y sus tripulantes de cabina de pasajeros 

 Text de la norma 

 Resolución de 10 de abril de 2017, de la Dirección  
 24/04/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica la  conveni col·lectiu 
 modificación del Convenio colectivo de Sociedad de  
 Prevención de Fremap, SLU 

 Text de la norma 

  Resolución de 10 de abril de 2017, de la Dirección  
 24/04/2017 General de Empleo, por la que se registran y publican las conveni col·lectiu 
 tablas salariales para el año 2017 del Convenio  
 colectivo del sector de la industria de producción  
 audiovisual -técnicos- 

 
 Text de la norma 

 Resolución de 10 de abril de 2017, de la Dirección  
 24/04/2017 General de Empleo, por la que se registran y publican las conveni col·lectiu 
 tablas salariales para el año 2017 del V Convenio  
 colectivo del sector despachos de técnicos tributarios y  
 asesores fiscales 

 Text de la norma 

 Resolución de 10 de abril de 2017, de la Dirección  
 24/04/2017 General de Empleo, por la que se registran y publican los conveni col·lectiu 
 acuerdos de modificación del Convenio colectivo estatal 
 del sector laboral de restauración colectiva 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19725.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19726.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19727.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19728.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19729.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19730.pdf


 

 

 

SIC
Sistema
d'Informació
del CERES

          
 

 

RReeccuullll  LLeeggiissllaattiiuu  0066--22001177  ddeell  1188//0044//22001177  aall  

1144//0055//22001177  

 

   

3 

 
 

Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 Resolución de 10 de abril de 2017, de la Dirección  
 24/04/2017 General de Empleo, por la que se registran y publican los conveni col·lectiu 
 acuerdos de revisión y tablas salariales para el 2017  
 del IV Convenio colectivo de Nexans Iberia, SL 

 Text de la norma 

 Resolución de 10 de abril de 2017, de la Dirección  
 24/04/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo de la Agencia Servicios Mensajería,  
 SA 

 Text de la norma 

 Resolución de 10 de abril de 2017, de la Dirección  
 24/04/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Acta del acuerdo de modificación de las normas de  
 seguridad en actividades subacuáticas en el sector de  
 buceo profesional y medios hiperbáricos 

 Text de la norma 

 Resolución de 10 de abril de 2017, de la Dirección  
 25/04/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Acta en la que se acuerda el ajuste de los importes de  
 los salarios reflejados en las tablas salariales del año  
 2017 del Convenio colectivo de recuperación y  
 reciclado de residuos y materias primas secundarias 

 Text de la norma 

 Resolución de 11 de abril de 2017, de la Dirección  
 25/04/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo de Essilor España, SA 

  Text de la norma 

 Instrumento de ratificación del Acuerdo sobre la  
 26/04/2017 simplificación de la extradición entre la República  Simplificació de  
 Argentina, la República Federativa del Brasil, el Reino de l'extradició entre la  
 España y la República Portuguesa, hecho en Santiago  República Argentina,  
 de Compostela el 3 de noviembre de 2010 la República  
 Federativa de Brasil,  
  el Regne d'Espanya  

 Text de la norma i la República Portuguesa 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19731.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19722.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19721.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19654.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19655.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19656.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 Enmiendas de 2014 al Código internacional de sistemas 
 27/04/2017 de seguridad contra incendios (Código SSCI) adoptadas Esmenes de 2014 al  
 en Londres el 22 de mayo de 2014 mediante Resolución Codi internacional de  
 MSC.367(93) sistemes de  
 seguretat contra  
 Text de la norma incendis 

  
 Resolución de 11 de abril de 2017, de la Dirección  
 27/04/2017 General de Empleo, por la que se registra y publica el  conveni col·lectiu 
 Convenio colectivo de Cash Converters y sociedades  
 vinculadas 

 Text de la norma 

 Enmiendas de 2015 al Convenio internacional para la  
 28/04/2017 seguridad de la vida humana en el mar (Convenio  Conveni internacional 
 SOLAS), 1974, Enmendado, adoptadas en Londres el 11  per a la seguretat de  
 de junio de 2015 mediante Resolución MSC.392(95) la vida humana al mar 

 Text de la norma 

 Real Decreto-ley 7/2017, de 28 de abril, por el que se  
 29/04/2017 prorroga y modifica el Programa de Activación para el  Prorroga i modifica el  
 Empleo Programa d'Activació 
  per a l'Ocupació 

 Text de la norma 

 Enmiendas a los Anejos A y B del Acuerdo Europeo  
 04/05/2017 sobre transporte internacional de mercancías peligrosas  transport  
 por carretera (ADR 2017) enmendado, adoptadas en  internacional de  
 Ginebra el 1 de octubre de 2016 mercaderies  
 perilloses per  
 Text de la norma carretera 

 Enmiendas de 2015 al Protocolo de 1988 relativo al  
 04/05/2017 Convenio internacional para la seguridad de la vida  Conveni internacional 
 humana en el mar, 1974, enmendado, adoptadas en   per a la seguretat de  
 Londres el 11 de junio de 2015 mediante Resolución  la vida humana al mar 
 MSC.395(95) 

 Text de la norma 

 Resolución de 6 de abril de 2017, de la Entidad Pública  
 05/05/2017 Empresarial Red.es, por la que se establecen las bases  bases de les ajudes  
 de las ayudas para el apoyo a programas formativos en  per al suport a  
 el ámbito de la economía digital programes formatius  
 en l'àmbit de  
 Text de la norma l'economia digital 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19661.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19662.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19666.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19679.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19694.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19695.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19709.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

  

 Orden FOM/382/2017, de 21 de abril, por la que se  
 05/05/2017 modifica el anexo I del Real Decreto 1247/1999, de 16  regles i normes de  
 de julio, sobre reglas y normas de seguridad aplicables a seguretat aplicables  
 los buques de pasaje que realicen travesías entre  als vaixells de  
 puertos españoles passatge que facin  
 travessies entre  
 Text de la norma ports espanyols 

 Enmiendas de 2014 al Código internacional sobre el  
 09/05/2017 programa mejorado de inspecciones durante los  Programa millorat  
 reconocimientos de graneleros y petroleros, 2011  d'inspeccions durant  
 (Código ESP 2011) adoptadas en Londres el 21 de  els reconeixements  
 noviembre de 2014 mediante Resolución MSC.381(94) de vaixells de  
 càrrega i petroliers, 2011 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ EXI/956/2017, de 27 d'abril, per la qual  
 09/05/2017 s'aproven les bases reguladores de les subvencions per  Programes  
 a la realització de programes concertats que posin en  concertats  
 relació les tres línies estratègiques del Pla director i  d'educació per al  
 programes concertats d'educació per al desenvolupament desenvolupament 

 Text de la norma 

  
 Ley 8/2017, de 7 de abril, integral del reconocimiento  
 11/05/2017 del derecho a la identidad y a la expresión de género en  dret a la identitat i a  
 la Comunitat Valenciana l'expressió de gènere 
  a la Comunitat  
 Text de la norma Valenciana 

 Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se  
 12/05/2017 regula el régimen jurídico del control interno en las  control intern en les  
 entidades del Sector Público Local entitats del Sector  
 Públic Local 

 Text de la norma 

 Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por el que se  
 13/05/2017 modifica el régimen de los trabajadores para la  Règim dels  
 prestación del servicio portuario de manipulación de  treballadors per a la  
 mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del  prestació del servei  
 Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de  portuari de  
 diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13  manipulació de  

 (procedimiento de infracción 2009/4052)             mercaderies                 

   
 Text de la norma 

  

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19701.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19733.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19732.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19737.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19748.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19753.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

   

 Real Decreto 485/2017, de 12 de mayo, por el que se  
 13/05/2017 desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Estructura orgànica  
 Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad bàsica del Ministeri  
 de Sanitat, Serveis  
 Socials i Igualtat 
 Text de la norma 

 Sentencia de 30 de marzo de 2017, de la Sala Tercera  
 13/05/2017 del Tribunal Supremo, que estima el recurso de casación Sentència TS--  
 en interés de la Ley interpuesto y, respetando la  L'aplicació dels  
 situación jurídica particular derivada del fallo, fija como  articles 7 i 8 del  
 doctrina legal que "La aplicación de los artículos 7 y 8  Reglament de Règim  
 del Reglamento de Régimen Disciplinario de los  Disciplinari dels  
 Funcionarios Civiles del Estado aprobado por RD   funcionaris civils 
 33/1986, de 10 de enero, para sancionar las faltas           de l'Estat 
 disciplinarias graves y leves en que incurran los  
 empleados públicos no resulta contraria al principio de  
 legalidad, sino que tal norma tiene la cobertura legal que  
 resulta de la aplicación integradora de los artículos 94  
 apartado 3º, 95 apartados 3º y 4º, Disposición  
 derogatoria única, apartado g) y Disposición final cuarta, 
 apartado 3º de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del  
 Estatuto Básico del Empleado Público, que mantienen en 
 vigor el citado Reglamento hasta tanto se produzca el  

  
 Text de la norma 

  

  Butlletí: BOPB 
 RESOLUCIÓ de 24 de març de 2017, per la qual es  
 19/04/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball per a les indústries vinícoles de la  
 província de Barcelona per als anys 2016 i 2017 (codi  
 de conveni núm. 08004485011994) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2017, per la qual es  
 21/04/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa L'Arca del Maresme  
 Empresa d'Inserció, SLL (serveis de neteja i recollida i  
 transport de residus d'Argentona) per al període  
 01.07.2015-31.12.2016 (codi de conveni núm.  
 08100231012013) 

  
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19754.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19755.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19631.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19635.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 
 RESOLUCIÓ de 29 de març de 2017, per la qual es  
 21/04/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball del sector de les empreses  
 consignatàries del Mercat Central del Peix  
 (MERCABARNA) per als anys 2016-2019 (codi de  
 conveni núm. 08001525012001) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2016, per la qual es  
 25/04/2017 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord d'adhesió  conveni col·lectiu 
 de l'entitat ASPASIM, Associació de Pares de Persones  
 amb Disminució Psíquica de la Institució Mullerat al  
 Conveni col·lectiu de treball de residències, centres de  
 dia i llars per a l'atenció de persones amb discapacitat  
 intel·lectual de Catalunya (codi de conveni núm.  
 08100202022016) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ TSF/815/2017, de 29 de març, per la qual  
 25/04/2017 es disposa la inscripció i la publicació del IX Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball d’establiments sanitaris  
 d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris  
 d’anàlisis clíniques per als anys 2016-2017 (codi de  
 conveni núm. 79000815011994) 

 Text de la norma 

 Aprovació de la modificació del Pacte de condicions de  
 26/04/2017 treball del personal funcionari i el conveni col·lectiu del  conveni col·lectiu 
 personal laboral de l'Ajuntament de la Roca del Vallès 

 Text de la norma 

 Anunci d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de  
 26/04/2017 Bellmunt d’Urgell a l’acord comú de condicions per als  conveni col·lectiu 
 empleats públics dels Ens locals de Catalunya de menys 
 de 20.000 habitants 

 Text de la norma 

 Correcció d'errades a la Resolució de 25 de gener de  
 28/04/2017 2017, per al qual es disposa la inscripció i la publicació  conveni col·lectiu 
 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Transports 
 de Barcelona, SA, per als anys 2015-2019 (codi de  
 conveni núm. 08004122011995) (Butlletí Oficial de la  
 Província de Barcelona de 20 de febrer de 2017) 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19636.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19652.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19653.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19779.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19780.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19670.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

  

 RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2017, per la qual es  
 28/04/2017 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la  conveni col·lectiu 
 Comissió Negociadora de Modificació del Conveni  
 col·lectiu de treball del Centre d'Alt Rendiment Esportiu  
 de Sant Cugat del Vallès (codi de conveni núm.  
 08012792012003) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2017, per la qual es  
 28/04/2017 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord d'adhesió  conveni col·lectiu 
 de l'empresa Oberta UOC Publising, SL, al Conveni  
 col·lectiu de Fundació per a la Universitat Oberta de  
 Catalunya (codi de conveni núm. 08100222022017) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 24 de març de 2017, per la qual es  
 28/04/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Cafès Pont, SL, per als  
 anys 2017 i 2018 (codi de conveni núm.  
 08013152012005) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2017, per la qual es  
 28/04/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Urbaser, SA (servei de  
 recollida de residus urbans i neteja viària de Ripollet) per 
 als anys 2014-2017 (codi de conveni núm.  
 08010941011999) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2017, per la qual es  
 28/04/2017 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord regulador  conveni col·lectiu 
 de les condicions de treball dels empleats públics de  
 l'Ajuntament de Manlleu per als anys 2016-2019 (codi  
 de conveni núm. 08100022142013) 

 

 Text de la norma 
  
 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19671.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19672.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19673.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19674.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19675.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 
   
 Amb aquest anunci, i d'acord amb l'article 24, apartat 1,  
 03/05/2017 del Reglament de Gestió del Butlletí Oficial de la  conveni col·lectiu 
 Província de Barcelona, s'esmena l'error produït "en  
 incorporar les dades en el sistema informàtic" en la  
 publicació de l'anunci inserit al Butlletí Oficial de la  
 Província de Barcelona de data 7 d'abril de 2017, amb  
 CVE-Número de registre 06/2017000109, relatiu al  
 Conveni col·lectiu de treball de l'empresa TI Group  
 Automotive Systems, SA (centre de treball de Montornès  
 del Vallès) per als anys 2016-2019 

 Text de la norma 

  
 RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2017, per la qual es  
 04/05/2017 disposa la inscripció i la publicació dels Acords de la  conveni col·lectiu 
 Comissió Negociadora de Modificació i Pròrroga del  
 Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Orange  
 Catalunya Xarxes de Telecomunicacions, SAU, per als  
 anys 2017 i 2018 (codi de conveni núm.  
 08100541012014) 

  
 Text de la norma 
 
 RESOLUCIÓ de 2 de març de 2017, per la qual es  
 04/05/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Riostan Prenium, SL,  
 per als anys 2016-2019 (codi de conveni núm.  
 08101782012017) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2017, per la qual es  
 04/05/2017 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord d'adhesió  conveni col·lectiu 
 de l'empresa Educacionline, SL, al Conveni col·lectiu de  
 Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (codi  
 de conveni núm. 08100232022017) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2017, per la qual es  
 04/05/2017 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió  conveni col·lectiu 
 salarial per a l'any 2016 del Conveni col·lectiu de treball 
 de l'empresa Decotec Printing, SA (codi de conveni  
 núm. 08014862012008) 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19682.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19683.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19684.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19685.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19686.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2017, per la qual es  
 04/05/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Servijet, SA, per als  
 anys 2017-2020 (codi de conveni núm.  
 08101762012017) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2017, per la qual es  
 04/05/2017 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de  conveni col·lectiu 
 Modificació del Conveni col·lectiu de treball de l'Agència 
 Catalana de Cooperació al Desenvolupament per als  
 anys 2014-2017 (codi de conveni núm.  
 08014212012006) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2017, per la qual es  
 04/05/2017 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de  conveni col·lectiu 
 Modificació del Conveni col·lectiu de treball del personal  
 laboral de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (codi  
 de conveni núm. 08011832012001) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2017, per la qual es  
 04/05/2017 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de  conveni col·lectiu 
 modificació del Conveni col·lectiu de treball del personal  
 laboral de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (codi  
 de conveni núm. 08004872011996) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2017, per la qual es  
 04/05/2017 disposa la inscripció i la publicació de la modificació de  conveni col·lectiu 
 l'Acord de condicions de treball del personal funcionari  
 de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (codi de  
 conveni núm. 08004782131996) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2017, per la qual es  
 04/05/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l'empresa Laboratorios Rayt, SA,  
 per a l'any 2016 (codi de conveni núm.  
 08002762011993) 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19687.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19688.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19689.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/196690.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/196691.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/196692.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 RESOLUCIÓ de 9 de març de 2017, per la qual es  
 04/05/2017 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord d'adhesió  conveni col·lectiu 
 de l'empresa Mútua de Terrassa Mutualitat de Previsió  
 Social a Prima Fixa al Conveni col·lectiu de treball dels  
 hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres  
 sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb  
 el Servei Català de la Salut (codi de conveni núm.  

  
 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 9 de març de 2017, per la qual es  
 05/05/2017 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la  conveni col·lectiu 
 Comissió Negociadora de modificació del Conveni  
 col·lectiu de treball de l'empresa Opción A Servicios  
 Generales, SL (codi de conveni núm.  
 08014572012007) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 2 de març de 2017, per la qual es  
 05/05/2017 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord mixt de  conveni col·lectiu 
 les condicions de treball per als empleats públics de  
 l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà per al període  
 07.11.2016-31.12.2018 (codi de conveni núm.  
 08100272142017) 

 Text de la norma 

 Resolució per la qual es disposa la inscripció i la  
 05/05/2017 publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa  conveni col·lectiu 
 Transports Tresserras, SA, de la Vall de Bianya, per als  
 anys 2016 - 2019 (codi de conveni núm.  
 17100281012017) 

 Text de la norma 

 Mitjançant Decret d'Alcaldia de data 24 d'abril de 2017  
 05/05/2017 s'ha disposat la següent resolució: Contractació pública  
 APROVAR les mesures de contractació pública  sostenible de  
 sostenible de l'Ajuntament de Barcelona i les seves  l'Ajuntament de  
 guies d'aplicació, segons el contingut que consta a  Barcelona 
 l'annex adjunt 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19693.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19702.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19703.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19704.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19705.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

  
 REGLAMENT MUNICIPAL SOBRE EL REGISTRE  
 05/05/2017 D'ENQUESTES I ESTUDIS D'OPINIÓ l'aprovació inicial del  
 Reglament Municipal  
  sobre el Registre 
 Text de la norma d'enquestes i estudis 
  d'opinió 

 RESOLUCIÓ de 29 de març de 2017, per la qual es  
 09/05/2017 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió  conveni col·lectiu 
 salarial per a l'any 2017 del Conveni col·lectiu de treball 
 de l'empresa Serveis Puntuals i Manteniment, SL, per  
 als anys 2013-2018 (codi de conveni núm.  
 08016522012011) 

  
 Text de la norma  

 RESOLUCIÓ de 29 de març de 2017, per la qual es  
 09/05/2017 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió  conveni col·lectiu 
 salarial per a l'any 2016 del Conveni col·lectiu de treball 
 de l'empresa Serveis Puntuals i Manteniment, SL, per  
 als anys 2013-2018 (codi de conveni núm.  
 08016522012011) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 29 de març de 2017, per la qual es  
 09/05/2017 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió  conveni col·lectiu 
 salarial per a l'any 2015 del Conveni col·lectiu de treball 
 de l'empresa Serveis Puntuals i Manteniment, SL, per  
 als anys 2013-2018 (codi de conveni núm.  
 08016522012011) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 21 de març de 2017, per la qual es  
 09/05/2017 disposa la inscripció i la publicació de la pròrroga d'ultra  conveni col·lectiu 
 activitat del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa  
 Eurohueco, SA, fins al 28 de febrer de 2017 (codi de  
 conveni núm. 08006882011994) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 24 de març de 2017, per la qual es  
 09/05/2017 disposa la inscripció i la publicació de la modificació de  conveni col·lectiu 
 l'Acord regulador de les condicions de treball dels  
 empleats públics de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar  
 (codi de conveni núm. 08015572142009) 
 
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19706.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19713.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19714.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19715.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19716.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19717.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 RESOLUCIÓ de 2 de març de 2017, per la qual es  
 09/05/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament  
 de Pallejà per als anys 2016 i 2017 (codi de conveni  
 núm. 08100452012013) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 14 de març de 2017, per la qual es  
 09/05/2017 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la  conveni col·lectiu 
 Comissió Negociadora de modificació del Conveni  
 col·lectiu de treball de l'empresa Penedesicus, SL, per al 
 període 28.03.2013-30.11.2026 (codi de conveni núm. 
 08100362012013) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 29 de març de 2017, per la qual es  
 09/05/2017 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió  conveni col·lectiu 
 salarial per a l'any 2014 del Conveni col·lectiu de treball 
 de l'empresa Serveis Puntuals i Manteniment, SL, per  
 als anys 2013-2018 (codi de conveni núm.  
 08016522012011) 

 Text de la norma 

 

  Butlletí: BOPG 
  
 Resolució per la qual es disposa la inscripció i la  
 18/04/2017 publicació del II Conveni col·lectiu de treball de  conveni col·lectiu 
 l’empresa Fundació Tallers de la Cerdanya, de  
 Puigcerdà, per als anys 2017 - 2018 (codi de conveni  
 núm. 17100242012016) 

 Text de la norma 

 Resolució per la qual es disposa la inscripció i la  
 28/04/2017 publicació de la revisió salarial per als anys 2016  conveni col·lectiu 
 (definitiva) i 2017 (provisional) del Conveni col·lectiu de 
  treball de l’empresa Serveis Municipals de Neteja de  
 Girona, SA (codi conveni 17100092012013) 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19718.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19719.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19720.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19627.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19676.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 Resolució per la qual es disposa la inscripció i la  
 04/05/2017 publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa  conveni col·lectiu 
 Green Meeting Point, SL, de Navata, per al període  
 1.12.2016 a 30.11. 2017 (codi de conveni núm.  
 17100272012017) 

 Text de la norma  

 Butlletí: BOPLL 
  
 Resolució de 27 d’abril de 2017, per la qual es disposa  
 11/05/2017 la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de  conveni col·lectiu 
 treball del sector de Tracció mecànica de mercaderies  
 de les comarques de Lleida per als anys 2015 a 2017  
 (codi de conveni núm. 25000355011994) 

 Text de la norma  

 Butlletí: BOPT 
  

 RESOLUCIÓ de 7 d’abril de 2017, per la qual es disposa 
 21/04/2017 la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de  conveni col·lectiu 
 treball del personal laboral de l’Ajuntament de Móra la  
 Nova, per als anys 2015-2018 (codi de conveni núm.  
 43002142012001) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 13 d’abril de 2017, per la qual es  
 02/05/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l’empresa San Alfonso Coop. V.,  
 centre de treball d’Ulldecona, per als anys 2014-2018  
 (codi de conveni núm. 43100362012017) 

 Text de la norma 
 
 RESOLUCIÓ de 5 d’abril de 2017, per la qual es disposa 
 11/05/2017 la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de  conveni col·lectiu 
 treball de l’empresa Gerontologico de Llorenç, SL, pels  
 anys 2016-2018 (codi de conveni núm.  
 43100172012013) 
 
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19778.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19736.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19639.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19678.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19735.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 RESOLUCIÓ de 10 d’abril de 2017 per la qual es  
 12/05/2017 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni col·lectiu 
 col·lectiu de treball de l’empresa TPC POLYMERS  
 EUROPE, SLU de la Bisbal del Penedès, per als anys  
 2017-2020 (codi de conveni núm. 43100382012017) 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ de 12 d’abril de 2017 per la qual es  
 12/05/2017 disposa la inscripció i la publicació de la modifi cació del conveni col·lectiu 
 1r Conveni col·lectiu del personal laboral de la  
 Residència Mare de Déu de la Riera, organisme autònom  
 de l’Ajuntament de Les Borges del Camp, de la província  
 de Tarragona, per als anys 2014-2018 (codi de conveni  
 núm. 43100242012014) 

  
 Text de la norma 
 
 RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2017, per la qual es  
 12/05/2017 disposa la inscripció i la publicació de l’Acord regulador  conveni col·lectiu 
 de les condicions de treball dels empleats públics de  
 l’Ajuntament de Llorenç del Penedès, per als anys 2016- 
 2019 (codi de conveni núm. 43100101142017) 

 Text de la norma 

 Resolució per la qual es disposa la inscripció i la  
 12/05/2017 publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa  conveni col·lectiu 
 GBI Serveis, SA, al Centre de Tractament de Residus  
 del Paratge Can Duran de Llagostera - Santa Cristina  
 d’Aro, per als anys 2016 - 2019 (codi de conveni núm.  
 17002071012008) 

 Text de la norma  

 Butlletí: DOGC 
  
 RESOLUCIÓ EXI/772/2017, de 5 d'abril, per la qual  
 18/04/2017 s'aproven les bases reguladores de les subvencions a  bases reguladores de 
 projectes de cooperació al desenvolupament i   les subvencions a  
 d'educació per al desenvolupament projectes de  
 cooperació al  
 desenvolupament i  
 Text de la norma d'educació per al  
 desenvolupament 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19744.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19745.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19746.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19747.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19625.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

   

 RESOLUCIÓ EXI/781/2017, de 27 de març, per la qual  
 18/04/2017 es convoca la tercera edició del Premi de Recerca en  tercera edició del  
 Memòria Democràtica, per a l'any 2017 (ref. BDNS  Premi de Recerca en  
 341780) Memòria  
 Democràtica, per a  
 Text de la norma l'any 2017 

 RESOLUCIÓ GAH/786/2017, de 12 d'abril, per la qual  
 19/04/2017 s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de  convocatòria per a la  
 concurrència competitiva, de les subvencions per al  concessió, en règim  
 pagament del lloguer per a l'any 2017 (ref. BDNS  de concurrència  
 341518) competitiva, de les  
 subvencions per al  
 Text de la norma pagament del lloguer  
 per a l'any 2017 

 RESOLUCIÓ TES/792/2017, de 10 d'abril, per la qual  
 19/04/2017 s'aproven les bases reguladores de subvencions per a  bases reguladores de 
 projectes de foment de l'economia circular  subvencions per a  
 projectes de foment  
 de l'economia  
 Text de la norma circular 

  
 ACORD GOV/48/2017, de 18 d'abril, pel qual s'aprova  
 20/04/2017 l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de  oferta parcial  
 Catalunya per a l'any 2017 d'ocupació pública de 
  la Generalitat de  
 Text de la norma Catalunya per a l'any  
  2017 

 ACORD GOV/52/2017, de 18 d'abril, pel qual es creen  
 20/04/2017 complements i es fixen nous imports complementaris a  nous imports  
 la prestació per l'acolliment de menors d'edat tutelats  complementaris a la  
 per la Generalitat que regula l'article 22 de la Llei  prestació per  
 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de  l'acolliment de  
 caràcter econòmic menors d'edat  

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ TSF/831/2017, de 3 d'abril, de cessament 
 21/04/2017 i nomenament de vocals suplents del Consell de  Cessament i  
 Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya  nomenament de  
 (SOC) vocals suplents del  
 Consell de Direcció  
  del Servei Públic  
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19626.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19629.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19630.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19632.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19633.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19637.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

  

 RESOLUCIÓ EXI/843/2017, de 30 de març, per la qual  
 24/04/2017 es fa públic un acord de la Subcomissió de Seguiment  Seguiment Normatiu,  
 Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la  Prevenció i Solució  
 Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb la  de Conflictes-- 
 Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de  mesures de protecció 
 protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc   del dret a l'habitatge  
 d'exclusió residencial 

  
 Text de la norma 

 
 RESOLUCIÓ EXI/844/2017, de 10 d'abril, per la qual  
 24/04/2017 s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts en  assessorament  
 espècie, en la modalitat d'assessorament individualitzat  individualitzat i  
 i suport tècnic, dins del marc del servei  suport tècnic, dins  
 d'assessorament per a la millora de la participació  del marc del servei  
 interna de les entitats sense ànim de lucre de Catalunya  d'assessorament per  
 2017 (ref. BDNS 34251)    per a la millora de  
  la participació interna 
 Text de la norma 
  
 RESOLUCIÓ EXI/845/2017, de 10 d'abril, per la qual  
 24/04/2017 s'obre la convocatòria d'ajuts a projectes de recerca en  convocatòria d'ajuts  
 l'àmbit de la qualitat democràtica per a l'any 2017 (ref.  a projectes de  
 BDNS 343088) recerca en l'àmbit de  
 la qualitat  
 Text de la norma democràtica per  
  a l'any 2017 

 DICTAMEN 12/2015, de 22 de juliol, sobre la Llei  
 26/04/2017 10/2015, de 26 de maig, per a la salvaguarda del  Salvaguarda del  
 patrimoni cultural immaterial patrimoni cultural  
 immaterial 
 Text de la norma 

 DICTAMEN 14/2015, de 22 de setembre, sobre la Llei  
 26/04/2017 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i  D'ordenació,  
 solvència de les entitats asseguradores i  supervisió i solvència 
 reasseguradores  de les entitats  
 asseguradores i  
 Text de la norma reasseguradores 

 DICTAMEN 17/2015, de 22 d'octubre, sobre la Llei  
 26/04/2017 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el  Sistema de formació  
 sistema de formació professional per a l'ocupació en  professional per a  
 l'àmbit laboral l'ocupació en l'àmbit  
 laboral 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19643.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19650.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19651pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19657pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19658pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19659pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

  

 DICTAMEN 19/2015, de 26 de novembre, sobre la Llei  
 26/04/2017 orgànica 15/2015, de 16 d'octubre, de reforma de la Llei Reforma de la Llei  
 orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal  orgànica 2/1979, de  
 Constitucional, per a l'execució de les resolucions del  3 d'octubre, del  
 Tribunal Constitucional com a garantia de l'estat de dret Tribunal  
 Constitucional 
 Text de la norma 

 ACORD GOV/53/2017, de 25 d'abril, pel qual s'aprova  
 27/04/2017 el Pla de Govern Obert de la Generalitat de Catalunya  Pla de Govern Obert  
 2017-2018 de la Generalitat de  
 Catalunya 2017-2018 

 Text de la norma 

 CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució  
 28/04/2017 GAH/657/2017, de 27 de març, per la qual  Correcció d'errades-- 
 s'estableixen les condicions per accedir a les  prestacions per al  
 prestacions per al pagament del lloguer destinades a  pagament del lloguer  
 col·lectius específics, i es fa pública la convocatòria per  destinades a  
 a l'any 2017 (DOGC núm. 7341, de 31.3.2017) col·lectius específics, 

 Text de la norma 

 ORDRE TSF/67/2017, de 18 d'abril, per la qual  
 28/04/2017 s'aproven les bases reguladores del concurs sobre  concurs sobre  
 prevenció de riscos laborals La prevenció, un valor segur prevenció de riscos  
 laborals La  
 Text de la norma prevenció, un valor  
 segur 

 EDICTE de 26 d'abril de 2017, pel qual se sotmet a  
 28/04/2017 informació pública la Proposta d'ordre d'aprovació de les Proposta d'ordre  
 aplicacions de la Plataforma de serveis de contractació  d'aprovació de les  
 pública i del Sobre Digital aplicacions de la  
 Plataforma de serveis 
 Text de la norma  de contractació pública  
  i del Sobre Digital 

 CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 4/2017, del 28 de  
 02/05/2017 març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya  Correcció d'errades-- 
 per al 2017 (DOGC núm. 7340, de 30.3.2017) Pressupostos de la  
 Generalitat de  
 Catalunya per al  
 Text de la norma 2017 

  

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19660pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19663.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19667.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19668.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19669.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19680.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 DECRET 40/2017, de 2 de maig, de reestructuració del  
 04/05/2017 Departament de la Vicepresidència i d'Economia i  reestructuració del  
 Hisenda Departament de la  
 Vicepresidència i  
 Text de la norma d'Economia i Hisenda 

 ACORD GOV/57/2017, de 2 de maig, pel qual s'aprova  
 04/05/2017 el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al  Pla anual de  
 2017 cooperació al  
 desenvolupament per 
 Text de la norma  al 2017 

 RESOLUCIÓ ENS/924/2017, de 24 d'abril, per la qual  
 04/05/2017 s'estableixen els criteris de la formació per a les proves  s'estableixen els  
 d'accés als cicles formatius durant el curs 2017-2018 i  criteris de la formació 
 s'obre la convocatòria del procés d'autorització i   per a les proves  
 modificació d'aquesta formació per a centres que no  d'accés als cicles  
 depenen del Departament d'Ensenyament formatius durant el  
  curs 2017-2018 

 Text de la norma 
 
 CIRCULAR 2/2017, de 21 d'abril, de la Direcció General 
 04/05/2017 de Política Financera, Assegurances i Tresor, per la  contingut de l'informe 
 qual s'estableix el contingut de l'informe sobre la   sobre la situació  
 situació financera i de solvència i el contingut de  financera i de  
 l'informe especial de revisió de la situació financera i de  solvència i el  
 solvència i qui n'és el responsable de l'elaboració, a  contingut de l'informe 
 presentar per les mutualitats de previsió social i altres      especial de revisió 
 entitats asseguradores supervisades per la Generalitat  

  
 Text de la norma 

 CIRCULAR 3/2017, de 21 d'abril, de la Direcció General 
 04/05/2017 de Política Financera, Assegurances i Tresor, per la  periodicitat amb què  
 qual s'estableix la periodicitat amb què s'ha de realitzar  s'ha de realitzar  
 l'avaluació interna dels riscos i de la solvència per part  l'avaluació interna  
 de les mutualitats de previsió social i altres entitats  dels riscos i de la  
 asseguradores supervisades per la Generalitat de  solvència per part de  
 Catalunya             les mutualitats  

  
 Text de la norma 
  
 RESOLUCIÓ CLT/947/2017, de 2 de maig, per la qual  
 08/05/2017 es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració  bases específiques  
 de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual  que han de regir la  
 s'aproven les bases específiques que han de regir la  concessió de  
 concessió de subvencions en l'àmbit del foment de la  subvencions en  
 llengua catalana l'àmbit del foment de  
  la llengua catalana 
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19696.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19697.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19698.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19699.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19700.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19710.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

  
 RESOLUCIÓ TSF/949/2017, de 28 d'abril, per la qual  
 08/05/2017 que es dona publicitat a la Directriu general 2/2017, de  Programa marc per  
 10 d'abril, per la qual s'aprova el Programa marc per als  als centres  
 centres residencials d'educació intensiva de la Direcció  residencials  
 General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència i se'n  d'educació intensiva  
 determina la implementació de la Direcció General  
  d'Atenció a la Infància  
 Text de la norma i l'Adolescència 

 Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Secretaría de  
 08/05/2017 Estado de Función Pública, por la que se establecen las  mecanisme d'accés  
 condiciones para la adhesión de las comunidades  al registre electrònic  
 autónomas y entidades locales a la plataforma GEISER / i al sistema  
 ORVE, como mecanismo de acceso al registro  d'interconnexió de  
 electrónico y al sistema de interconexión de registros registres 

 Text de la norma 

 RESOLUCIÓ EXI/983/2017, de 8 de maig, per la qual  
 11/05/2017 s'obre la convocatòria de les subvencions destinades a  convocatòria de les  
 projectes de recuperació i foment de la memòria  subvencions  
 democràtica, i de promoció de la pau i dels drets humans destinades a  
 per a l'any 2017 (ref. BDNS 344355) projectes de  
 recuperació i foment  
 Text de la norma de la memòria democràtica 

  
 ORDRE TSF/80/2017, de 4 de maig, per la qual es  
 11/05/2017 modifica l'Ordre EMO/298/2015, de 16 de setembre,  bases reguladores  
 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la  per a la concessió de  
 concessió de subvencions per afavorir la incorporació al  subvencions per  
 mercat de treball de joves acollits al programa de  afavorir la  
 Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del  incorporació al  
 treball autònom i de l'economia social i cooperativa, i  
 s'obre la convocatòria pluriennal per als anys 2015 i  

  
 Text de la norma 

 CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Acord GOV/48/2017, de  
 11/05/2017 18 d'abril, pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació  Ccorrecció  
 pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017  d'errades--oferta  
 (DOGC núm. 7353, de 20.4.2017) parcial d'ocupació  
 pública de la  
 Text de la norma Generalitat de  

 ACORD GOV/62/2017, de 9 de maig, de ratificació,  
 11/05/2017 cessament i nomenament de membres del Consell  membres del Consell  
 Escolar de Catalunya Escolar de Catalunya 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19711.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19712.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19738.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19739.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19740.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19741.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

   
 LLEI 6/2017, del 9 de maig, de l'impost sobre els actius 
 12/05/2017 no productius de les persones jurídiques Impost sobre els  
 actius no productius  
 Text de la norma de les persones  
 jurídiques 
 CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 4/2016, del 23 de  
 12/05/2017 desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge correcció d'errades-- 
 de les persones que es troben en risc d'exclusió  mesures de protecció 
 residencial (DOGC núm. 7276, de 29.12.2016)  del dret a l'habitatge  
 de les persones que  
 Text de la norma es troben en risc  

 CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 5/2017, del 28 de  
 12/05/2017 març, de mesures fiscals, administratives, financeres i  correcció d'errades-- 
 del sector públic i de creació i regulació dels impostos  mesures fiscals,  
 sobre grans establiments comercials, sobre estades en  administratives,  
 establiments turístics, sobre elements radiotòxics,  financeres i del  
 sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions  sector públic i de  
 de diòxid de carboni (DOGC núm. 7340, de 30.3.2017) 

 Text de la norma 
  
 RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2017, per la qual es dona  
 12/05/2017 publicitat a la concessió de subvencions públiques per  concessió de  
 dur a terme els programes de formació professional per a subvencions  
 l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que  públiques per dur a  
 promou el Consorci per a la Formació Contínua de  terme els programes  
 Catalunya, durant l'any 2016 de formació  

 Text de la norma 

  Butlletí: DOUE 
  
 Decisión de la Comisión, de 18 de abril de 2017,  
 19/04/2017 relativa al Mecanismo para los refugiados en Mecanisme per als  
 Turquía y por la que se modifica la Decisión C(2015)  refugiats a Turquia 
 9500 de 24 de noviembre de 2015 

 Text de la norma 

 Corrección de errores del Reglamento (UE, Euratom) n.o  
 21/04/2017 1141/2014 del Parlamento Europeo y Correcció d'errors-- 
 del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre el  l'estatut i el  
 estatuto y la financiación de los partidos finançament dels  
 políticos europeos y las fundaciones políticas europeas  partits polítics  
 (DO L 317 de 4.11.2014) europeus i les  
  Fundacions polítiques  
 Text de la norma europees 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19749.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19750.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19751.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19752.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19634.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19642.pdf
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Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

  
 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre  
 21/04/2017 las «Amenazas y obstáculos al mercado único»  Amenaces i  
 [Dictamen de iniciativa] obstacles al mercat  
 únic 
 Text de la norma 

 Reglamento (UE) 2017/712 de la Comisión, de 20 de  
 21/04/2017 abril de 2017, por el que se establece el año de  s'estableix l'any de  
 referencia y el programa de los datos y de los metadatos referència i el  
 estadísticos relativos a los censos de población y  programa de les  
 vivienda contemplados en el Reglamento (CE) n.o  dades i de les  
 763/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo metadades  

 Text de la norma 

 Corrección de errores de la Directiva 2000/78/CE del  
 21/04/2017 Consejo, de 27 de noviembre de 2000, Correcció d'errors-- 
 relativa al establecimiento de un marco general para la  marc general per a la  
 igualdad de trato en el empleo y la igualtat de tracte en  
 ocupación (DO L 303 de 2.12.2000) l'ocupació i la  
 ocupació 
 Text de la norma 

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre  
 21/04/2017 la «Comunicación de la Comisión al Obertura d'una  
 Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y  consulta sobre un  
 Social Europeo y al Comité de las Regiones — Apertura  pilar europeu de  
 de una consulta sobre un pilar europeo de derechos  Drets socials 
 sociales» [COM(2016) 127 final] 

 Text de la norma 

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre  
 21/04/2017 la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y  Marc de  
 del Consejo por el que se establece un Marco de  reassentament de la  
 Reasentamiento de la Unión y se modifica el Reglamento Unió i es modifica el  
 (UE) n.o 516/2014 del Parlamento Europeo y del  Reglament 
 Consejo [COM(2016) 468 final – 2016/0225 COD] 

 Text de la norma 

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre  
 21/04/2017 la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del  Codi Europeu de les  
 Consejo por la que se establece el Código Europeo de  Comunicacions  
 las Comunicaciones Electrónicas (Refundición)»  Electròniques 
 [COM(2016) 590 final — 2016/0288 (COD)] 

 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19643.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19640.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19641.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19644.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19645.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19646.pdf


 

 

 

SIC
Sistema
d'Informació
del CERES

          
 

 

RReeccuullll  LLeeggiissllaattiiuu  0066--22001177  ddeell  1188//0044//22001177  aall  

1144//0055//22001177  

 

   

23 

  
 

Data de 

Publicació  
  Norma Resum 

 Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) n.o 
 25/04/2017 1255/2014 de la Comisión, Correcció d'errades-- 
 de 17 de julio de 2014, que complementa el Reglamento  
 (UE) n.o 223/2014 del Parlamento 
 Europeo y del Consejo relativo al Fondo de Ayuda  
 Europea para las personas más 
 desfavorecidas mediante el establecimiento del  
 contenido de los informes de ejecución anuales y del  
 informe de ejecución final, incluida la lista de indicadores 
 comunes (DO L 337 de 

 Text de la norma 
  
 Informe Especial n.o  6/2017 — «Respuesta de la UE a  
 26/04/2017 la crisis de los refugiados: el enfoque de ―puntos  Resposta de la UE a  
 críticos‖»  la crisi dels refugiats: 
  l'enfocament de  
 Text de la norma "punts crítics" 

 Adopción de una Decisión de la Comisión relativa a la  
 28/04/2017 notificación por el Reino de España de un plan nacional  pla nacional transitori 
 transitorio modificado, de conformidad con el artículo 32,  modificat, sobre les  
 apartado 6, de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento  emissions industrials 
 Europeo y del Consejo sobre las emisiones industriales 

  
 Text de la norma  

 Recomendación (UE) 2017/761 de la Comisión, de 26  
 29/04/2017 de abril de 2017, sobre el pilar europeo de derechos  Sobre el pilar europeu 
 sociales  de drets socials 

 Text de la norma 

 Decisión de Ejecución (UE) 2017/818 del Consejo, de  
 13/05/2017 11 de mayo de 2017, por la que se Recomanació per  
 establece una Recomendación para prorrogar la  prorrogar la  
 realización de controles temporales en las realització de  
 fronteras interiores en circunstancias excepcionales que contractes temporals 
 pongan en peligro el funcionamiento  en les fronteres interiors 
 global del espacio Schengen 

  
 Text de la norma 

 Recomendación (UE) 2017/820 de la Comisión, de 12  
 13/05/2017 de mayo de 2017, sobre los controles Controls policials  
 policiales proporcionados y la cooperación policial en el  proporcionats i la  
 espacio Schengen cooperació policial a  
 l'espai Schengen 
 Text de la norma 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19664.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19665.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19677.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19681.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19759.pdf
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/19760.pdf

