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Barcelona, 18 de setembre de 2000

MERCÈ A LBIOL  I NÚÑEZ

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Catalunya

(00.262.005)

EDICTE
de 18 de setembre de 2000, sobre una resolució
del conseller de Política Territorial i Obres
Públiques referent al municipi de Montcada i
Reixac.

El conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, de conformitat amb el que disposen
la Llei del sòl i el Reial decret 1385/1978, de 23
de juny, ha resolt, en data 15 de maig de 2000,
l’assumpte que s’indica a continuació:

Exp.: 2850/93
Pla especial de reforma interior del sector ano-
menat Turó de Sant Joan, de Montcada i Reixac

Vista la proposta de la Direcció General d’Or-
denació del Territori i Urbanisme i d’acord amb
els fonaments que s’hi exposen, he resolt:

Aprovar definitivament el Pla especial de
reforma interior del sector anomenat Turó de
Sant Joan, de Montcada i Reixac, amb la incor-
poració d’ofici de les prescripcions següents:

—1 Article 66.6 i annex. Es limita l’esglaona-
ment a una alçada aparent corresponent a tres
nivells (plantes). Si per exigències del terreny
resulten més nivells, cal separar les edificacions
en funció dels respectius accessos des de la vi-
alitat pública.

—2 Unitats d’actuació. La definició precisa de
l’edificació es realitzarà, en el cas de no ajustar-
se de forma estricta al gàlib definit, a través d’es-
tudis de detall que no podran superar una alçada
superior a tres nivells aparents.

Contra la resolució anterior, que posa fi a la
via administrativa, es pot interposar potestativa-
ment recurs de reposició, de conformitat amb
el que preveuen els articles 107.1, 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, davant el
conseller de Política Territorial i Obres Públi-
ques, en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC. El recurs s’entendrà desestimat si passa
un mes sense que s’hagi dictat i notificat la re-
solució expressa i quedarà aleshores oberta la
via contenciosa administrativa.

En qualsevol cas, contra la resolució esmen-
tada també es pot interposar directament recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb
el que preveuen l’article 116 de la Llei esmenta-
da i l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juli-
ol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, davant la Sala Contenciosa Ad-
ministrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte
al DOGC.

Aquest recurs no es podrà interposar si s’ha
interposat recurs de reposició fins que aquell

hagi estat resolt expressament o se n’hagi pro-
duït la desestimació presumpta perquè hagi
transcorregut el termini d’un mes, de conformi-
tat amb els articles 116.2 i 117.2 de la Llei 4/1999
esmentada.

Barcelona, 18 de setembre de 2000

MERCÈ A LBIOL  I  NÚÑEZ

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Catalunya

(00.262.006)

*

DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I PESCA

ORDRE
de 19 de setembre de 2000, per la qual es regula
el Registre de centres d’immersió d’esbarjo de
Catalunya.

El Decret 54/2000, de 26 de gener, estableix
els requeriments mínims per al funcionament
dels centres d’immersió. A  més, en l’article 3
disposa que els centres d’immersió autoritzats
s’han d’inscriure en un registre que depèn de la
Direcció General de Pesca i Afers Marítims.

En aquesta disposició s’estableixen les nor-
mes per tal de regular el funcionament d’aquest
registre.

En conseqüència, en ús de les atribucions que
m’han estat conferides,

ORDENO:

Article 1
Nom, naturalesa i objecte del Registre

1.1 El Registre que crea l’article 3 del De-
cret 54/2000, de 26 de gener, pel qual s’establei-
xen els requeriments mínims per al funciona-
ment dels centres d’immersió, s’anomenarà
Registre de centres d’immersió d’esbarjo de
Catalunya, tindrà suport documental i serà
públic d’acord amb el que disposa l’article 3
d’aquesta Ordre.

1.2 L’objecte d’aquest Registre és mantenir
un cens de tots els centres d’immersió d’esbar-
jo autoritzats per la Direcció General de Pesca
i Afers Marítims.

 Article 2
Dependència, adscripció i organització del Re-
gistre

2.1 E l Registre dependrà de la D irecció
General de Pesca i Afers Marítims, i estarà ads-
crit al Servei de Recursos Marins d’aquesta
Direcció General.

2.2 El Registre s’organitzarà en les seccions
següents:

a) Centres que realitzen sortides al mar amb
immersió i ensenyament del busseig d’esbarjo.

b) Centres que realitzen ensenyament del
busseig d’esbarjo.

c) Centres que realitzen sortides al mar amb
immersió.

Article 3
A rxius i inscripcions al Registre

3.1 Al Registre s’inscriuran tots els centres
d’immersió autoritzats. La Direcció General de
Pesca i Afers Marítims procedirà d’ofici a ins-
criure a aquests centres un cop tinguin la corres-
ponent autorització.

3.2 Al Registre s’arxivaran els expedients
de sol·licitud d’autorització de centres d’immer-
sió d’esbarjo presentades a la Direcció General
de Pesca i Afers Marítims, i hi constaran per a
tots els centres autoritzats les dades següents:

a) Data de la resolució d’autorització.
b) Persona física o jurídica titular del centre

d’immersió amb la seva raó social i número
d’identificació fiscal.

c) Nom del centre d’immersió amb la seva
adreça.

d) Especificació de si el centre realitza sor-
tides al mar amb immersió i/o ensenyament del
busseig d’esbarjo.
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3.3 Les dades referents a: la data de la re-
solució d’autorització, els noms dels centres
d’immersió amb la seva adreça, i especificació
de si el centre realitza sortides al mar amb im-
mersió i/o ensenyament del busseig d’esbarjo,
són públiques, i les persones degudament identi-
ficades les podran consultar a la D irecció Ge-
neral de Pesca i Afers Marítims.

Article 4
Modificació de les dades del Registre

Qualsevol modificació de les dades registrals
que constin al Registre, de qualsevol centre
d’immersió autoritzat, ha de ser comunicada pel
centre a la Direcció General de Pesca i A fers
Marítims en el termini de quinze dies, la qual
s’incorporarà al Registre a la vista de les com-
provacions que siguin necessàries.

Article 5
Baixa en el Registre

Són motius de baixa en el Registre, els se-
güents:

a) La revocació per part de la Direcció Ge-
neral de Pesca i A fers Marítims de l’autoritza-
ció de l’activitat del centre d’immersió.

b) La constatació del cessament de l’activi-
tat per part del centre d’immersió o bé la sus-
pensió de tota activitat per més d’1 any.

D ISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

D’acord amb la disposició transitòria del
Decret 54/2000, de 26 de gener, pel qual s’esta-
bleixen els requeriments mínims per al funcio-
nament dels centres d’immersió (DOGC núm.
3074, de 9.2.2000), els centres d’immersió actu-
alment existents s’han d’adequar al que estableix
l’esmentat Decret en el termini d’un any a comp-
tar des que es va publicar al DOGC.

Per tant, tots els centres d’immersió han de
sol·licitar autorització per exercir la seva activitat
a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims
en el termini esmentat. Les inscripcions al Re-
gistre dels centres autoritzats es realitzaran
d’acord amb el que disposa l’article 3 d’aques-
ta Ordre.

D ISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 19 de setembre de 2000

JOSEP GRAU I SERIS

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

(00.258.028)

*

DEPARTAMENT
DE TREBALL

RESOLUCIÓ
de 28 d’abril de 2000, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu
de treball de l’empresa Reno de Medici, SpA ,
Sucursal en España (el Prat de L lobregat), per
als anys 2000 i 2001 (codi de conveni núm .
0807341).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball
de l’empresa Reno de Medici, SpA, Sucursal en
España (el Prat de Llobregat), per als anys 2000
i 2001, subscrit pels representants de l’empre-
sa i dels seus treballadors el dia 14 d’abril de
2000, i de conformitat amb el que disposen els
articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1/
1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors;
l’article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22
de maig, sobre registre i dipòsit de convenis
col·lectius de treball; l’article 11.2 de la Llei
orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya, i altres normes
d’aplicació,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció del Conveni col·-
lectiu de treball de l’empresa Reno de Medici,
SpA, sucursal en España (el Prat de Llobregat),
per als anys 2000 i 2001, al Registre de conve-
nis de la Delegació Territorial de Treball de
Barcelona.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 28 d’abril de 2000

FRANCISCA A NTOLINOS JIMÉNEZ

Delegada territorial de Barcelona

Traducció del text original signat per les parts

CONVENI
col·lectiu de treball de l’empresa Reno de Medici,
SpA , Sucursal en España (el Prat de L lobregat),
per als anys 2000 i 2001.

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 1
À mbit territorial

Les normes contingudes en aquest Conveni
afecten tots els treballadors de l’empresa Reno
de Medici, SpA, Sucursal en España del centre
de treball del Prat de Llobregat. Les delegacions
comercials es poden adherir a aquest Conveni.

Article 2
À mbit personal

El Conveni afecta el personal de la plantilla
de l’empresa que hi presta els serveis en la data
de la seva inscripció, i en queda exclòs el perso-
nal directiu a què fa referència l’article 1 del
Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març
(Estatut dels treballadors); i també en queda
exclòs, a l’efecte econòmic, el personal al qual
s’assigna un sou per funció, d’acord amb l’article
34 d’aquest Conveni.

El personal de nou ingrés ha de gaudir dels
beneficis globals que s’estableixen en aquest
Conveni.

Article 3
À mbit temporal

Aquest Conveni entra en vigor en la data de
la seva inscripció en el registre de convenis de
la Delegació Territorial de Treball de Barcelona.
No obstant això, el seu efecte econòmic s’ha de
retrotraure a l’1 de gener de 2000.

La seva vigència és de 2 anys, i inicia el seu
efecte l’1 de gener de 2000 i finalitza el 31 de de-
sembre de 2001, llevat dels pactes específics en
què s’estableix un període de vigència diferent.

Article 4
Vinculació a la totalitat

A l’efecte de l’aplicació del Conveni, les nor-
mes que s’hi pacten formen un tot orgànic i in-
divisible, i s’han de considerar globalment, per
la qual cosa, si la jurisdicció laboral anul·la al-
gun dels seus pactes, el Conveni deixa de tenir
eficàcia pràctica, i les parts s’obliguen a re-
considerar-ne el contingut.

Article 5
Denúncia, pròrroga i revisió

Qualsevol de les parts pot denunciar el Con-
veni dins dels 3 mesos naturals anteriors a la seva
extinció. La denúncia s’ha de fer mitjançant un
escrit adreçat de manera fefaent a l’altra part.

En el termini màxim d’1 mes, a comptar de
la recepció fefaent de l’esmentada notificació,
la part que l’ha denunciat ha de presentar a l’al-
tra l’avantprojecte del nou Conveni que proposi,
que ha d’incloure les modificacions i les peticions
que pretengui tractar. Una vegada lliurat l’avant-
projecte de manera fefaent, ambdues parts s’han
de comprometre a iniciar la negociació de la
revisió del Conveni en el termini de 30 dies. La
part que no ha denunciat el Conveni pot presen-
tar a la part denunciant el seu projecte de nou
Conveni.

Si cap de les parts no presenta en el termini
indicat la denúncia del Conveni prevista en el
paràgraf anterior, s’entén que aquest Conveni
queda prorrogat per períodes successius d’1 any.

Si es produeix la denúncia regulada en aquest
article a petició de qualsevol de les parts, el Con-
veni es considera prorrogat a qualsevol efecte
durant el temps que transcorri entre la seva data
d’expiració i l’entrada en vigor del nou Conveni
que l’hagi de substituir.

Article 6
Compensació

Les condicions contingudes en aquest Con-
veni substitueixen totalment les que regeixen ac-
tualment entre l’empresa i els seus treballadors.

Ambdues parts acorden que les condicions
contingudes en aquest Conveni, incloent-hi les
de caràcter econòmic, són compensables amb
les situacions que poden resultar de qualsevol
àmbit, pacte o norma de qualsevol rang que
s’aprovi en el futur, i la comparació d’ambdues
situacions s’ha de fer computant-les de manera
global i anual; aquesta compensació permet
a l’empresa de fer les necessàries absorcions
de les condicions que resulten d’aquest Con-
veni.

Article 7
Garantia ad personam

S’han de respectar, a títol individual o col·-
lectiu, les condicions que siguin més beneficioses
que les que s’estableixen en aquest Conveni,
considerades en conjunt i en còmput anual.


