GENER 2019
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
*Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el Convenio colectivo de la industria azucarera
(BOE núm. 4 04/01/19).
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
*DECRET 9/2019, de 8 de gener, relatiu a la recollida, el transport, el
condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al consum
(DOGC núm. 7785 10/01/19).
*DECRET LLEI 4/2019, de 29 de gener, de mesures urgents en matèria de
transport de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor
(DOGC núm. 7800 31/01/19).
DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT
*RESOLUCIÓ EMC/3102/2018, de 18 de desembre, de convocatòria d’eleccions
per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç,
indústria, serveis i navegació de Catalunya (DOGC núm. 7782 07/01/19).
*ACORD GOV/10/2019, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Pla estratègic de
turisme de Catalunya 2018-2022 (DOGC núm. 7800 31/01/19).
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
*RESOLUCIÓ TSF/3126/2018, de 3 de desembre, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu agropecuari de Catalunya (codi
de conveni núm. 79001175011995) (DOGC núm. 7788 15/01/19).
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
*RESOLUCIÓ ARP/3108/2018, de 28 de desembre, per la qual es convoquen els
ajuts de la mesura de promoció de productes vinícoles en els mercats de
tercers països, corresponent a la campanya 2019-2020 (ref. BDNS 433304)
(DOGC núm. 7784 09/01/19).

*ORDRE ARP/1/2019, de 9 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores
dels ajuts al sector agrícola en materia de sanitat vegetal (DOGC núm. 7787
14/01/19).
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
*RESOLUCIÓ TES/108/2019, de 21 de gener, per la qual s’aprova el Programa
d’inspecció ambiental integrada de Catalunya per a l’any 2019 (DOGC núm.
7797 28/01/19).
DECRET LLEI 1/2019, de 8 de gener, de necessitats financeres del sector públic,
en matèria de funció pública i tributària en pròrroga pressupostària.

