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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 18 de noviembre de 2010, de la Dirección 
 01/12/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el  conveni de treball 
 texto del Plan de igualdad de Hijos de Luis Rodríguez, SA. 

 Resolución de 18 de noviembre de 2010, de la Dirección 
 01/12/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el  conveni de treball 
 texto del II Convenio colectivo de NEC Unified Solutions 
 España, SA. 

 Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Dirección 
 02/12/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el  conveni de treball 
 VII Convenio colectivo de EPE Sociedad de Salvamento  
 y Seguridad Marítima. 

 Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Dirección 
 03/12/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el I  conveni de treball 
 Convenio colectivo de la Fundación CEPAIM, Acción  
 Integral con Migrantes. 

 Resolución de 24 de noviembre de 2010, de la Dirección 
 03/12/2010 General de Trabajo, por la que se corrigen errores en la  conveni de treball 
 de 28 de julio de 2010, por la que se registra y publica  
 el texto del XIII Convenio colectivo general de centros y 
 servicios de atención a personas con discapacidad. 

 Resolución de 29 de noviembre de 2010, de la Dirección 
 04/12/2010 General de Trabajo, por la que se corrigen errores en la  conveni de treball 
 de 29 de junio de 2010, por la que se registra y publica  
 el III Convenio colectivo de Tradia Telecom, SAU -  
 antes Difusió Digital Societat de Telecomunicaciones,  
 SAU. 

 Butlletí: BOPB 
  
 Resolució d'11 de novembre de 2010, per la qual es  
 02/12/2010 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni de treball 
 col·lectiu de treball de l'empresa Mutua de Terrassa  
 MPS a Prima Fixa per als anys 2009-2011 (codi de  
 conveni núm. 0803122) 
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 Resolució de 10 de novembre de 2010, per la qual es  
 03/12/2010 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni de treball 
 col·lectiu de treball de l'empresa Grameimpuls, SA per  
 als anys 2010-2011 (codi de conveni núm. 0809072) 

  
 Resolució de 10 de novembre de 2010, per la qual es  
 10/12/2010 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni de treball 
 col·lectiu de treball de l'empresa Bosch Sistemas de  
 Frenado, SLU (centre de treball de Lliça d'Amunt) per als 
 anys 2009-2011 (codi de conveni núm. 0812921) 

 Butlletí: BOPG 
  
 Resolución de 17 de novembre, per la qual s'ordena la  
 30/11/2010 inscripció, el dipòsit i la publicació de l'Acord regulador  conveni de treball 
 de les condicions de treball dels empleats públics de  
 l'Ajuntament de Girona per als anys 2010-2012 (codi  
 de conveni 1702652) 

 Resolució de 19 de novembre, per la qual s'ordena la  
 09/12/2010 inscripció, el dipòsit i la republicació de l'acord regulador conveni de treball 
 de les condicions de treball dels empleats públics de  
 l'Ajuntament d'Arbúcies per els anys 2009-2010 (codi  
 de conveni 1702622) 

 Butlletí: BOPLL 
  
 Resolució d'1 de desembre de 2010, per la qual es  
 09/12/2010 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord mixt de  conveni de treball 
 funcionarís i laborals, regulador de les condicions de  
 treball del personal funcionari i laboral de l'ajuntament  
 de Lleida per als anys 2010 a 2012 (codi de conveni  
 núm. 2500021). 

 Butlletí: BOPT 
  
 Resolució de 8 de novembre, per el qual es disposa el  
 30/11/2010 registre i la publicació del Conveni col·lectiu de treball  conveni de treball 
 de l'empresa Unió Corporació Alimentària, SCCL (abans  
 Unió Agrària Cooperativa, SCCL), per als anys 2010- 
 2011 (codi de conveni núm. 4300692) 
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 Resolució de 23 de novembre de 2010, per la qual es  
 07/12/2010 disposa el registre i la publicació del Conveni col·lectiu  conveni de treball 
 de treball del sector del comerç del metall de la  
 provincia de Tarragona, per l'any 2010 (codi de conveni  
 núm.4300105). 

 Resolució de 23 de novembre de 2010, per la qual es  
 07/12/2010 disposa el registre i la publicació del Conveni col·lectiu  conveni de treball 
 de treball del sector de les indústries de l'oli i els seus  
 derivats de la provincia de Tarragona, pel període de l'1  
 d'abril de 2010 al 31 de desembre de l'any 2011 (codi  
 de conveni núm. 4300385). 

  
 Resolució de 24 de novembre de 2010, per la qual es  
 07/12/2010 disposa el registre i la publicació del Conveni col·lectiu  conveni de treball 
 de treball de l'empresa ESERMAN SA per l'any 2010  
 (codi de conveni núm. 4300872). 

  
 Resolució de 17 de novembre de 2010, per la qual es  
 07/12/2010 disposa el registre i la publicació del conveni col·lectiu  conveni de treball 
 de treball de l'empresa Severiano Gestión, SL, per als  
 anys 2010 - 2012 (codi de conveni núm. 4303311). 

 Butlletí: DOGC 
  
 RESOLUCIÓ TRE/3870/2010, de 22 d'octubre, per la  
 07/12/2010 qual es disposa la inscripció i la publicació del Pacte de  conveni de treball 
 regulació del sistema de selecció per al nomenament del 
 personal estatutari temporal en l'àmbit de l'empresa  
 pública Institut Català de la Salut (codi de conveni núm.  
 7902732). 

  


