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Data de
Publicació

Norma

Resum

Butlletí: BOE
16/11/2010

16/11/2010

16/11/2010

18/11/2010

26/11/2010

Resolución de 4 de noviembre de 2010, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se registra y publica el
VIII Convenio colectivo de González Fierro, SA.

Resolución de 3 de noviembre de 2010, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se registra y publica el
texto del Convenio colectivo de ámbito estatal de Mapfre
Grupo Asegurador.

Resolución de 3 de noviembre de 2010, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se registra y publica el
texto del Convenio colectivo de Allianz, Compañía de
Seguros y Reaseguros, SA.

Corrección de errores de la Orden TIN/2504/2010, de
20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo
referido a la acreditación de entidades especializadas
como servicios de prevención, memoria de actividades
preventivas y autorización para realizar la actividad de
auditoría del sistema de prevención de las empresas.
Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo del Grupo de Empresas Sprinter Sprinter Megacentros del Deporte, SL, Stocker Factory,
SL y Stivals 2000, SL.

conveni de treball

conveni de treball

conveni de treball

serveis de prevenció

conveni de treball

Butlletí: BOPB
16/11/2010

Resolució de 26 d'octubre de 2010, per la qual es
disposa la inscripció i la publicació del Conveni
col·lectiu de treball de l'empresa Panasonic España, SA
(centre de treball de Barcelona i Àrea Metropolitana) per
el periode 1.4.2009-31.3.2011 (codi de conveni núm.
0803141)
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22/11/2010

22/11/2010

26/11/2010
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Norma
Resolució de 2 de novembre de 2010, per la qual es
disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la
Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball
de l'empresa Institut Químic de Sarrià, Centre
d'Ensenyament Tècnic Superior Fundació Privada, acord
de revisió salarial pel període 1.10.2010-30.09.2011 i
calendari laboral (codi de conveni núm. 0800552)

Resolucio de 9 de noviembre de 2010, per la qual es
disposa la inscripció i la publicació del Conveni
col·lectiu de treball de l'empresa Concesionaria
Barcelonesa, SA (centre de treball de El Papiol) pel anys
2009 i 2010 (codi de conveni núm. 0816441)

Resolució de 7 d'octubre de 2010, per la qual es disposa
la inscripció i la publicació del conveni col·lectiu de
treball del personal laboral de l'Ajuntament de Barbera
del Valles per als anys 2010-2012 (codi de conveni
núm. 0810252)
Resolució de 2 de novembre de 2010, per la qual es
disposa la inscripció i la publicació del Conveni
col·lectiu de treball de l'empresa kautex Textron
Ibercica, SL per als anys 2010-2011 (codi de conveni
núm. 0806982)
Resolució de 11 de novembre de 2010, per la qual es
disposa la inscripció de l'Acord de la Comissió
Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector
portuari de la provincia de Barcelona (codi de conveni
núm. 0812095)
Resolució de 7 d'octubre de 2010, per la qual es disposa
la inscripció i la publicació de l'Acord regulador de les
condicions de treball dels funcionaris de l'Ajuntament de
Barbera del Valles per als anys 2010-2012 (codi de
conveni núm. 0810262)

Resum

conveni de treball

conveni de treball

conveni de treball

conveni de treball

conveni de treball

conveni de treball

Butlletí: BOPLL
23/11/2010

Resolució de 10 de novembre de 2010, per la qual es
disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió
salarial i modificació d'articles per a l'any 2010 del
Conveni col·lectiu de treball del sector de la fusta i del
suro de la provincia de Lleida (codi de Conveni número
2500165).

conveni de treball
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del 16/11/2010 al

Butlletí: BOPT

Resolució de 17 de novembre de 2010 per la qual es
disposa el registre i la publicació de la revisió salarial
del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Omya
Clariana, SLU, per l'any 2010 (codi de conveni núm.
4300881).
Resolució de 17 de novembre de 2010, per la qual es
disposa el registre i la publicació de l'Acord de la
Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball
del personal laboral de l'Ajuntament de Tarragona, per
l'any 2010 (codi de conveni núm. 4301042).

conveni de treball

conveni de treball

Butlletí: DOGC
18/11/2010

19/11/2010

23/11/2010

RESOLUCIÓ TRE/3654/2010, de 27 d'octubre, per la
qual s'aprova la instrucció de justificació de les
subvencions públiques de les convocatòries de l'any
2010 per al finançament de plans de formació d'oferta de
caràcter intersectorial, específics per a l'economia
social, i de caràcter sectorial destinats a
treballadors/ores prioritàriament ocupats/ades, que
promou el Consorci per a la Formació Contínua de de
Catalunya.

RESOLUCIÓ TRE/3663/2010, de 15 de novembre, per
la qual es declara deixar sense efecte lÔhabilitació de
determinat personal tècnic de la Generalitat de
Catalunya, per a l'exercici de la funció de comprovació
de les condicions de seguretat i salut a les empreses i
centres de treball.
RESOLUCIÓ TRE/3706/2010, de 28 de juny, en relació
amb la publicació al Butlletí Oficial de la província de
Barcelona del Conveni col·lectiu del sector del comerç
de metall de la província de Barcelona (codi de conveni
núm. 0800765).

26/11/2010

DECRET 171/2010, de 16 de novembre, del registre de
delegats i delegades de prevenció

26/11/2010

DECRET 182/2010, de 23 de novembre, d'ordenació de
la formació professional per a l'ocupació a Catalunya.

29/11/2010

ORDRE TRE/551/2010, de 22 de novembre, per la qual
s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat
Autònoma de Catalunya per a l'any 2011.

plans de formació

declara deixar sense
efecte l'habilitació de
tècnics en seguretat

conveni de treball

delegats prevenció

formació professional
per l'ocupació

festes locals de
Catalunya 2011
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