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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 25 de octubre de 2010, de la Dirección  
 04/11/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica la  conveni de treball 
 revisión salarial para el año 2009 del Convenio  
 colectivo de Tap-Air Portugal, SA. 

 Resolución de 27 de octubre de 2010, de la Dirección  
 10/11/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el  conveni de treball 
 Convenio colectivo de Gallina Blanca, SA. 

 Resolución de 4 de noviembre de 2010, de la Dirección  
 12/11/2010 General de Trabajo, por la que se corrigen errores en la  conveni de treball 
 de 14 de julio de 2010, por la que se registra y publica  
 el texto del Convenio colectivo para el personal laboral  
 del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. 

 Butlletí: BOPB 
 Resolució de 5 d'octubre de 2010, per la qual es disposa 
 04/11/2010 la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de  conveni de treball 
 treball de l'empresa Codi Servi, SL per als anys 2009- 
 2011 (codi de conveni núm. 0810382) 

 Resolució de 5 d'octubre de 2010, per la qual es disposa 
 04/11/2010 la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de  conveni de treball 
 treball del personal laboral de l'ajuntament de la Torre de 
 Claramunt per al període 2.7.2010-31.12.2012 (codi  
 de conveni núm. 0813302) 

 Resolució de 18 d'octubre de 2010, per la qual es  
 08/11/2010 disposa la inscripció i la publicació de l'annex a l'Acord  conveni de treball 
 regulador de les condicions de treball dels empleats  
 públics del personal de l'àmbit de l'Escola Municipal de  
 Música de Puig-reig per als anys 2010-2011 (codi de  
 conveni núm. 0816252) 

  
 Resolució de 5 d'octubre de 2010, per la qual es disposa 
 08/11/2010 la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de  conveni de treball 
 treball de l'empresa Hayes Lemmerz Manresa, SL per als 
 anys 2009-2010 (codi de conveni núm. 0802792) 

http://www.ccoo.cat/ceres/aspnet/formulari_recull_legislatiu.aspx
http://www.ccoo.cat/ceres/aspnet/formulari_recull_legislatiu.aspx
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Data de 

Publicació  
Norma Resum 

 Resulució de 19 d'octubre de 2010, per la qual es  
 09/11/2010 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni de treball 
 col·lectiu de treball del Sector de transitaris i duanes de  
 Barcelona per als anys 2010-2013 (codi de conveni  
 núm. 0816425) 

  
 Resolució de 18 d'octubre de 2010, per la qual es  
 10/11/2010 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni de treball 
 col·lectiu de treball de l'empresa Sandvik española, SA  
 (centre de treball de Martorelles II) per als anys 2010- 
 2012 (codi de conveni núm. 0808731) 

 Resolució de 7 d'octubre de 2010, per la qual es disposa 
 10/11/2010 la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de  conveni de treball 
 treball de l'empresa Segura Viudas, SA per als anys  
 2010 i 2011 (codi de conveni núm. 0803812) 

 Resolució de 7 d'octubre de 2010, per la qual es disposa 
 10/11/2010 la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de  conveni de treball 
 treball de l'empresa René Barbier, SA per als anys 2010  
 i 2011 (codi de conveni núm. 0803632) 

 Resolució de 25 d'octubre de 2010, per la qual es  
 11/11/2010 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni de treball 
 col·lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament  
 de Bagà per el període 6.09.2010-31.12.2012 (codi de  
 conveni núm. 0816432) 

  

 Butlletí: BOPLL 
   
 Resolució de 4 de novembre de 2010, per la qual es  
 11/11/2010 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió  conveni de treball 
 salarial i modificació d'articles del Conveni col·lectiu de  
 treball del sector de la Construcció de la provincia de  
 Lleida per a l'any 2010 (codi de conveni número  
 2500095) 
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Data de 

Publicació  
Norma Resum 

 Butlletí: BOPT 
  
 Resolució 21 d'octubre de 2010, per la qual es disposa  
 15/11/2010 el registro y la publicació del Conveni col·lectiu de  conveni de treball 
 treball del sector de les indústries de la fusta, de la  
 provincia de Tarragona, des de l'1 d'abril de 2010 fins el 
 30 de març de 2012 (codi de conveni núm. 4300395). 

 Resolució de 26 d'octubre de 2010, per la qual es  
 15/11/2010 disposa el registre i la publicació de l'Acord de la revisio conveni de treball 
 salarial del Conveni col·lectiu de treball del sector de la  
 construcció, de la provincia de Tarragona, per l'any  
 2010 (codi de conveni núm. 4300145). 

 


