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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 mayo de 2010, de la Dirección  
 22/05/2010 General de Trabajo, por la que se corrige error en la de  conveni de treball 
 18 de marzo de 2010, por la que se registra y publican  
 las tablas salariales definitivas para el año 2009 y las  
 provisionales correspondientes al año 2010 del  
 Convenio colectivo nacional para las industrias de  
 pastas alimenticias. 
  
 Resolución de 7 de abril de 2010, de la Dirección  
 22/05/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el  conveni de treball 
 Convenio colectivo de Trox España, S.A. 

 Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se  
 24/05/2010 adoptan medidas extraordinarias para la reducción del  decretazo 
 déficit público. 

 Resolución de 13 de mayo de 2010, de la Dirección  
 24/05/2010 General de Trabajo, por la que se corrige error en la de 8  conveni de treball 
 de abril de 2010, por la que se registra y publica las  
 tablas salariales definitivas correspondientes al año  
 2009 y las provisionales del año 2010 del III Convenio  
 colectivo estatal de las industrias de captación,  
 elevación, conducción, tratamiento, distribución,  
 saneamiento y depuración de aguas potables y residuales. 

  
 Resolución de 13 de mayo de 2010, de la Dirección  
 24/05/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el  conveni de treball 
 Acuerdo sobre la constitución del Observatorio  
 Industrial bipartito en el Sector de la madera. 

 Resolución de 13 de mayo de 2010, de la Dirección  
 24/05/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el II  conveni de treball 
 Convenio colectivo de Axion-Red de Banda Ancha de  
 Andalucía. 

 Real Decreto 564/2010, de 7 de mayo, por el que se  
 25/05/2010 modifica el Real Decreto 1558/2005, de 23 de  formació professional 
 diciembre, por el que se regulan los requisitos básicos  
 de los Centros integrados de formación profesional. 
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 Resolución de 13 de mayo de 2010, de la Dirección  
 25/05/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el  conveni de treball 
 texto del Convenio colectivo de Hijos de Rivera, S.A. 

 Resolución de 14 de mayo de 2010, de la Dirección  
 25/05/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el  conveni de treball 
 acta donde se recogen los acuerdos referentes a la  
 revisión salarial con carácter definitivo para el año 2009 
 y provisional para el 2010 y a la actualización de los  
 anexos del Convenio colectivo de ámbito nacional para  
 las industrias cárnicas. 

   
 Resolución de 14 de mayo de 2010, de la Dirección  
 25/05/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el  conveni de treball 
 acta en la que se aprueban las tablas salariales para el  
 año 2010 del II Convenio colectivo estatal regulador de  
 las relaciones laborales entre productores de obras  
 audiovisuales y los actores que prestan servicios para  
 las mismas. 
  
 Resolución de 14 de mayo de 2010, de la Dirección  
 25/05/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el  conveni de treball 
 Acuerdo sobre prórroga y revisión salarial del II  
 Convenio colectivo de Air Europa Líneas Aéreas, SAU y  
 sus trabajadores de tierra (excepto técnicos de  
 mantenimiento aeronáutico). 

 Resolución de 14 de mayo de 2010, de la Dirección  
 25/05/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica la  conveni de treball 
 revisión salarial del Convenio colectivo de  
 Ibermutuamur, Mutua de Accidentes de Trabajo y  
 Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº  
 274. 

 Butlletí: BOPB 
 Resolució de 9 d’abril de 2010, per la qual es disposa la  
 18/05/2010 inscripció i la publicació de l’Acord de revisió de l’IPC  conveni de treball 
 per a l’any 2009 i de revisió salarial per a l’any 2010 del 
 Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Fomento de  
 Construcciones y Contratas, SA (servei de sanejament  
 urbà de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat) (codi de  
 conveni núm. 0806771). 
  
 Resolució de 6 de maig de 2010, per la qual es disposa  
 18/05/2010 la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de  conveni de treball 
 treball de l’empresa RV97, SL per al període 1.5.2010- 
 30.4.2015 (codi de conveni núm. 0811762). 
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 Resolució de 7 de maig de 2010, per la qual es disposa  
 18/05/2010 la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió  conveni de treball 
 Paritària del Conveni col·lectiu de treball de la  
 construcció i obres públiques de la província de  
 Barcelona (codi de conveni núm. 0801065). 

 Resolució de 26 d’abril de 2010, per la qual es disposa  
 21/05/2010 la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial  conveni de treball 
 per a l’any 2010 del Conveni col·lectiu de treball de  
 l’empresa Ecoparc de Barcelona, SA (codi de conveni  
 núm. 0812852). 

 Resolució de 5 de maig de 2010, per la qual es disposa  
 21/05/2010 la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial  conveni de treball 
 per a l'any 2009 del Conveni col·lectiu de treball de  
 l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA  
 (FCC, SA) per a l'activitat del medi ambient en el centre  
 de treball de Mercabarna (codi de conveni núm.  
 0814331). 
  
 
 Resolució de 4 de maig de 2010, per la qual es disposa  
 21/05/2010 la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial  conveni de treball 
 per als anys 2009 i 2010 del Conveni col·lectiu de  
 treball de les empreses Fomento de Construcciones y  
 Contratas, SA, Cespa, SA i Urbaser, SA (medi ambient  
 Barcelona) (codi de conveni núm. 0809133). 

  
 Resolució de 9 d’abril de 2010, per la qual es disposa la  
 25/05/2010 inscripció i la publicació de l’Acord de revisió de l’IPC  conveni de treball 
 per a l’any 2009 i de revisió salarial per a l’any 2010 del 
 Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Fomento de  
 Construcciones y Contratas, SA (serveis de neteja  
 pública i recollida d’escombraries domiciliàries de  
 Mataró) (codi de conveni núm. 0801921). 

  
 Resolució de 8 d'abril de 2010, per la qual es disposa la  
 26/05/2010 inscripció i la publicació de l'Acord de revisió de l'IPC  conveni de treball 
 per a l'any 2009 i de revisió salarial per a l'any 2010 del 
 Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Fomento de  
 Construcciones y Contratas, SA (servei de recollida de  
 transport d'escombraries, neteja viària i reg de la vila de  
 Rubí) (codi de conveni núm. 0812561). 

  
 Resolució de 18 de maig de 2010, per la qual es disposa 
 26/05/2010 la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de  conveni de treball 
 treball de l'empresa Witte y Solà, SA, per als anys 2010  
 i 2011 (codi de conveni núm. 0814772). 
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 Resolució de 19 de maig de 2010, per la qual es disposa 
 26/05/2010 la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de  conveni de treball 
 treball de l'empresa Fomento de Construcciones y  
 Contratas, SA (Medio Ambiente Mercabarna) per a l'any  
 2010 (codi de conveni núm. 0814331). 

 Resolució de 19 de maig de 2010, per la qual es disposa 
 26/05/2010 la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió  conveni de treball 
 Negociadora i Acord de revisió salarial per a l'any 2010  
 del Conveni col·lectiu de treball de la indústria  
 siderometal·lúrgica de la província de Barcelona (codi de 
 conveni núm. 0802545). 

 Butlletí: BOPG 
 Resolució de 11 de maig de 2010, per la qual s'ordena la 
 21/05/2010 inscripció, el dipòdit i la publicació del Conveni  conveni de treball 
 col·lectiu de treball del sector de transports de viatgers  
 per carretera de la provincia de Girona per als anys  
 2009-2013 (codi de conveni 1700465) 

 Butlletí: BOPT 
 Resolució d'l 1 de maig de 2010, per la qual es disposa  
 24/05/2010 el registre i la publicació de l'acord de la Comissió  conveni de treball 
 Negociadora de la revisió salarial i dels conceptes  
 econòmics per a l'any 2010 del Conveni col·lectiu de  
 treball de l'empresa Mantenimiento y Montajes  
 Industriales, SA (codi de conveni núm. 4302951). 

 Butlletí: DOGC 
 RESOLUCIÓ TRE/1639/2010, de 10 de maig, per la  
 28/05/2010 qual es modifiquen els imports màxims destinats a la  subvencions  
 concessió de subvencions per al foment de la integració  integració laboral 
 laboral de les persones amb discapacitat en centres  
 especials de treball. 

  
 RESOLUCIÓ TRE/1638/2010, d'11 de maig, per la qual 
 28/05/2010 es modifiquen els imports màxims adreçats a la  subvencions serveis  
 concessió de subvencions destinades a la realització  d'ajustament   
 d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat  personal i social 
 professional en el marc dels serveis d'ajustament  
 personal i social de les persones amb discapacitat en  
 centres especials de treball. 
  
 LLEI 11/2010, del 19 de maig, de l'Agència Catalana  
 28/05/2010 d'Inspecció de Treball. agència catalana  
 d'inspecció de treball 

  


