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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 30 de abril de 2010, de la Dirección  
 14/05/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el  conveni de treball 
 XXIII Convenio colectivo de Repsol Butano, S.A. 

 Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Dirección  
 14/05/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el  conveni de treball 
 Acta de 25 de enero de 2010, donde se recogen los  
 acuerdos de revisión salarial del Convenio colectivo de  
 Euro Depot España, SAU. 

 Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Dirección  
 14/05/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el  conveni de treball 
 Acuerdo de constitución del órgano paritario para la  
 promoción de la salud y seguridad en el trabajo del  
 Convenio colectivo estatal de entrega domiciliaria. 

 Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Dirección  
 14/05/2010 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 7 de mayo de 2010, de la Dirección  
 14/05/2010 General de Trabajo, por la que se corrige error en la de  conveni de treball 
 15 de abril de 2010, por la que se registra y publica el  
 texto del Convenio colectivo para la industria de  
 alimentos compuestos para animales. 

 Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Dirección  
 17/05/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el  conveni de treball 
 acta donde se aprueban las modificaciones de nivel  
 salarial y definiciones de varias categorías  
 profesionales, así como la creación de otras nuevas,  
 correspondientes a la valoración del primer semestre de  
 2005 de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real  
 Casa de la Moneda. 
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 Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Dirección  
 17/05/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publican las  conveni de treball 
 actas donde se aprueban las modificaciones de nivel  
 salarial y definiciones de varias categorías  
 profesionales, así como la creación de otras nuevas,  
 correspondientes a la valoración del segundo semestre  
 de 2005 de la empresa Fábrica Nacional de Moneda y  
 Timbre-Real Casa de la Moneda. 

  
 Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Dirección  
 17/05/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publican las  conveni de treball 
 tablas salariales definitivas correspondientes al año  
 2009 y las provisionales del año 2010, del III Convenio 
 colectivo de Cremonini Raíl Ibérica, S.A., (antes Raíl  
 Gourmet España, S.A.). 

  
 Resolución de 5 de mayo de 2010, de la Dirección  
 17/05/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el I  conveni de treball 
 Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y  
 protección de menores. 

 Butlletí: BOPB 
  
 Resolució de 24 de març de 2010, per la qual es disposa 
 11/05/2010 la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de  conveni de treball 
 treball de l’empresa Whirlpool Iberia Sucursal en España  
 per al període 1.03.2009-29.02.2012 (codi de conveni  
 núm. 0808222). 

 Resolució de 26 d’abril de 2010, per la qual es disposa  
 11/05/2010 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 Serveis Generals per Municipis, SA (servei de  
 neteja viària i recollida de residus sòlids urbans de  
 Barberà del Vallès) (codi de conveni núm. 0807581). 

  

 Resolució de 8 d’abril de 2010, per la qual es disposa la  
 11/05/2010 inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per conveni de treball 
 a l’any 2010 del Conveni col·lectiu de treball de  
 l’empresa Compañía Catalana de Servicios, SA (centre  
 de treball de Vilanova i la Geltrú) (codi de conveni núm.  
 0800891). 
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 Resolució de 28 d’abril de 2010, per la qual es disposa  
 11/05/2010 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 les  
 empreses de remolcadors de trànsit interior i exterior de  
 ports de la província de Barcelona (codi de conveni núm.  
 0803625). 

 Resolució de 21 d’abril de 2010, per la qual es disposa  
 11/05/2010 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 per a  
 les indústries de prefabricats de formigó i derivats del  
 ciment de la província de Barcelona (codi de conveni  
 núm. 0801755). 

 Resolució de 28 d'abril de 2010, per la qual es disposa  
 12/05/2010 la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de  conveni de treball 
 treball de l'empresa La Maquinista 295, SL per al  
 període 1.05.2010-31.12.2013 (codi de conveni núm.  
 0816292). 

 Resolució de 4 de maig de 2010, per la qual es disposa  
 12/05/2010 la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de  conveni de treball 
 treball de l'empresa Fomento de Construcciones y  
 Contratas, SA (serveis de neteja viaria, recollida  
 d'escombraries i transport a l'ebocador de Barcelona del  
 centre de treball del Port Autònom de Barcelona) per als  
 anys 2009-2012 (codi de conveni núm. 0816301). 

  
 Resolució de 29 d'abril de 2010, per la qual es disposa  
 12/05/2010 la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de  conveni de treball 
 treball de l'empresa TI Group Automotive Systems, SA  
 (centre de treball de Montornes del Vallés) per als anys  
 2010-2012 (codi de conveni núm. 0805461). 

  
 Resolució de 29 d'abril de 2010, per la qual es disposa  
 12/05/2010 la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de  conveni de treball 
 treball del sector del comerç del metall de la provincia  
 de Barcelona per als anys 2009-2011 (codi de conevni  
 núm. 0800765) 

 Resolució de 5 de maig de 2010, per la qual es disposa  
 13/05/2010 la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de  conveni de treball 
 treball de l’empresa Comida Sana Mediterránea, SL per  
 al període 1.5.2010-30.4.2013 (codi de conveni núm.  
 0813032). 

 Resolució de 13 d’abril de 2010, per la qual es disposa  
 13/05/2010 la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de  conveni de treball 
 treball de l’empresa UTE Esplugues II: Urbaser, SA y  
 Concesionaria Barcelonesa, SA (centre de treball  
 d’Esplugues de Llobregat) per als anys 2009-2012 (codi 
 de conveni núm. 0816231). 
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 Resolució de 8 d’abril de 2010, per la qual es disposa la  
 14/05/2010 inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per conveni de treball 
 a l’any 2010 del Conveni col·lectiu de treball de  
 l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA  
 (centre de treball de Cornellà de Llobregat) (codi de  
 conveni núm. 0815441). 

 Resolució de 5 de maig de 2010, per la qual es disposa  
 14/05/2010 la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió de l’IPC  conveni de treball 
 per a l’any 2009 del Conveni col·lectiu de treball del  
 sector del comerç tèxtil de Barcelona i província (codi de 
  conveni núm. 0800795). 

 Resolució de 5 de maig de 2010, per la qual es disposa  
 14/05/2010 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 del  
 sector del comerç tèxtil de Barcelona i província (codi de 
  conveni núm. 0800795). 

 Resolució de 6 de maig de 2010, per la qual es disposa  
 14/05/2010 la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de  conveni de treball 
 treball del personal continu del Futbol Club Barcelona  
 per al període 1.07.2008-30.06.2012 (codi de conveni  
 núm. 0807242). 

 Resolució de 5 de maig de 2010, per la qual es disposa  
 14/05/2010 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 Cacaolat, SAU (abans: Clesa, SL), centre de  
 treball de la província de Barcelona (codi de conveni  
 núm. 0803722). 

 Resolució de 26 d’abril de 2010, per la qual es disposa  
 14/05/2010 la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de  conveni de treball 
 treball de l’empresa Ecoparc de Barcelona, SA per als  
 anys 2005-2011 (codi de conveni núm. 0812852). 

  
 Resolució de 4 de maig de 2010, per la qual es disposa  
 14/05/2010 la inscripció i la publicació de l’Acord d’adhesió de  conveni de treball 
 l’empresa Comercial Anònima Vicente Ferrer, SA al  
 Conveni col·lectiu estatal de distribuïdors de productes  
 farmacèutics (codi de conveni núm. 0800802). 

 Resolució de 9 d’abril de 2010, per la qual es disposa la  
 17/05/2010 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). 
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 Resolució de 6 de maig de 2010, per la qual es disposa  
 17/05/2010 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). 

 Resolució de 7 de maig de 2010, per la qual es disposa  
 17/05/2010 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). 

 Butlletí: BOPG 
  
 Resolució de 23 d'abril, per la qual s'ordena la  
 11/05/2010 inscripció, el dipòsit i la publicació de l'Acord regulador  conveni de treball 
 de condicions de treball dels empleats públics de  
 l'Ajuntament de Llagostera per al període de  
 l'01.01.2009 a 31.12.2011 (codi de conveni 1702612) 

 Resolució de 4 de maig, per la qual s'ordena la  
 17/05/2010 inscripció, el dipòsit i la publicació de l'Acord regulador  conveni de treball 
 de condicions de treball dels empleats públics de  
 l'Ajuntament de Roses per el període de l'01.01.2009 a  
 31.12.2012 (codi de conveni 1702632) 

 Butlletí: BOPT 
  
 Resolució de 26 d'abril de 2010, per la qual es disposa  
 11/05/2010 el registre i la població del Conveni col·lectiu de treball  conveni de treball 
 de l'empresa Associació Nuclear Ascó-Vandellos II,  
 AIE, per als anys 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 (codi 
 de conveni núm. 4302462). 

 Resolució de 27 d'abril de 2010, per la qual es disposa  
 11/05/2010 el registre i la publicació de la revisió salarial del  conveni de treball 
 Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Port Aventura  
 Entertainment, SA, per l'any 2010 (codi de conveni núm. 
 4301452). 
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 Butlletí: DOGC 
          
       RESOLUCIÓ TRE/1465/2010, de 4 d'abril, per la qual  
 11/05/2010 es fa públic el Conveni de col·laboració entre el Ministeri Inspecció treball de  
 de Treball i Immigració i el Departament de Treball de la Catalunya 
 Generalitat de Catalunya, en matèria d'organització i  
 funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat  
 Social a Catalunya. 

   

 RESOLUCIÓ TRE/1473/2010, de 22 d'abril, per la qual  
 13/05/2010 es disposa la inscripció i la publicació del IV Conveni  conveni de treball 
 col·lectiu de treball per a empleats de finques urbanes de 
 Catalunya per als anys 2010, 2011, 2012 i 2013 (codi  
 de conveni núm. 7901735). 

 RESOLUCIÓ TRE/1487/2010, de 6 de maig, per la qual  
 13/05/2010 s'obre la convocatòria per a l'any 2010 per a la  agents d'ocupació i  
 presentació de sol·licituds de subvencions per a la  desenvolupament  
 pròrroga dels agents d'ocupació i desenvolupament  local 
 local. 

 LLEI 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones  
 14/05/2010 immigrades i de les retornades a Catalunya. llei acollida de les  
 persones immigrades 

 RESOLUCIÓ TRE/1529/2010, de 22 d'abril, per la qual  
 17/05/2010 es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de  conveni de treball 
 revisió salarial per a 2010 del Conveni col·lectiu de  
 treball de cuirs, repussats, marroquineria i similars (codi 
 de conveni núm. 7900115). 

  
  

  


