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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 31 de agosto de 2010, de la Dirección  
 14/09/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el  conveni de treball 
 Convenio colectivo de ámbito estatal para la fabricación  
 de conservas vegetales. 

 Resolución de 31 de agosto de 2010, de la Dirección  
 14/09/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica las  conveni de treball 
 tablas salariales para el año 2010 del II Convenio  
 colectivo de la industria de producción audiovisual  
 (Técnicos). 

 Resolución de 2 de septiembre de 2010, de la Dirección  
 14/09/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el X  conveni de treball 
 Convenio colectivo de Oerlikon Soldadura, SA. 

 Resolución de 3 de septiembre de 2010, de la Dirección  
 14/09/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el  conveni de treball 
 Convenio colectivo estatal de perfumería y afines. 

 Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas  
 18/09/2010 urgentes para la reforma del mercado de trabajo. reforma laboral 

 Butlletí: BOPT 
  

 Resolució de 30 de març de 2010, per la publicació del  
 18/09/2010 Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Barenys -  conveni de treball 
 Canaldas, SA, per als anys 2010, 2011 i 2012 (BOP  
 núm. 84, pàg. 24, de 13 d'abril de 2010) 
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Data de 

Publicació  
Norma Resum 

 Butlletí: DOGC 
   
 RESOLUCIÓ TRE/2914/2010, de 16 d'agost, per la  
 16/09/2010 qual es disposa la inscripció i la publicació de la  conveni de treball 
 Resolució de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu 
 de treball per al sector de les empreses i entitats  
 privades que gestionen equipaments i serveis públics  
 afectes a l'activitat esportiva i de lleure (codi de conveni 
 núm. 7901905). 

  
 RESOLUCIÓ TRE/2915/2010, de 24 d'agost, per la  
 16/09/2010 qual es disposen la inscripció i la publicació del Conveni  conveni de treball 
 col·lectiu de treball per al sector del comerç de mobles  
 de Catalunya per als anys 2010-2012 (codi de conveni  
 núm. 7901695). 

   
 ORDRE TRE/453/2010, de 22 de setembre, per la qual  
 23/09/2010 es garanteixen els serveis essencials que s'han de  serveis mínims vaga  
 prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la  general 
 vaga general del dia 29 de setembre de 2010. 

 ACORD GOV/144/2010, de 8 de juny, pel qual s'aprova 
 23/09/2010 el Pla de política industrial de Catalunya 2010-2020. pla política industrial  
 de Catalunya 

 


