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D EPA RTA MENT
D ’A GRICU LTU RA ,
RA MA D ERIA I PESCA
Barcelona, 18 de setembre de 2000
M E R CÈ A LBIO L I N Ú ÑE Z
Secretària de la Comissió d’U rbanisme
de Catalunya
(00.262.005)

ED ICTE
de 18 de setem bre de 2000, sobre una resolució
del conseller de Política Territorial i O bres
Públiques referent al m unicipi de M ontcada i
R eixac.
E l conseller de Política Territorial i O bres
Públiques, de conformitat amb el que disposen
la Llei del sòl i el R eial decret 1385/1978, de 23
de juny, ha resolt, en data 15 de maig de 2000,
l’assumpte que s’indica a continuació:
E xp.: 2850/93
Pla especial de reform a interior del sector anom enat Turó de Sant Joan, de M ontcada i R eixac
Vista la proposta de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme i d’acord amb
els fonaments que s’hi exposen, he resolt:
A provar definitivament el Pla especial de
reforma interior del sector anomenat Turó de
Sant Joan, de Montcada i R eixac, amb la incorporació d’ofici de les prescripcions següents:
—1 A rticle 66.6 i annex. E s limita l’esglaonament 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 vialitat pública.
—2 Unitats d’actuació. La definició precisa de
l’edificació es realitzarà, en el cas de no ajustarse de forma estricta al gàlib definit, a través d’estudis 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 potestativament 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 O bres Públiques, en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la publicació d’aquest E dicte al
DOGC. El recurs s’entendrà desestimat si passa
un mes sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la
via contenciosa administrativa.
E n qualsevol cas, contra la resolució esmentada també es pot interposar directament recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb
el que preveuen l’article 116 de la Llei esmentada i l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, davant la Sala Contenciosa A dministrativa 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 D O G C.
A quest recurs no es podrà interposar si s’ha
interposat recurs de reposició fins que aquell

hagi estat resolt expressament o se n’hagi produït la desestimació presumpta perquè hagi
transcorregut el termini d’un mes, de conformitat amb els articles 116.2 i 117.2 de la Llei 4/1999
esmentada.
Barcelona, 18 de setembre de 2000
M E R CÈ A LBIO L I N Ú ÑE Z
Secretària de la Comissió d’U rbanisme
de Catalunya
(00.262.006)
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ORD RE
de 19 de setem bre de 2000, per la qual es regula
el R egistre de centres d’im m ersió d’esbarjo de
Catalunya.
E l D ecret 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
D irecció G eneral de Pesca i A fers Marítims.
E n aquesta disposició s’estableixen les normes per tal de regular el funcionament d’aquest
registre.
En conseqüència, en ús de les atribucions que
m’han estat conferides,

O R D E NO :
A rticle 1
N om , naturalesa i objecte del R egistre
1.1 E l R egistre que crea l’article 3 del D ecret 54/2000, de 26 de gener, pel qual s’estableixen els requeriments mínims per al funcionament dels centres d’immersió, s’anomenarà
R egistre 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 O rdre.
1.2 L’objecte d’aquest Registre és mantenir
un cens de tots els centres d’immersió d’esbarjo autoritzats per la D irecció G eneral de Pesca
i A fers Marítims.
A rticle 2
D ependència, adscripció i organitz ació del R egistre
2.1 E l R egistre dependrà de la D irecció
General de Pesca i A fers Marítims, i estarà adscrit al Servei de R ecursos Marins d’aquesta
D irecció G eneral.
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.
A rticle 3
A rxius i inscripcions al R egistre
3.1 A l R egistre s’inscriuran tots els centres
d’immersió autoritzats. La Direcció General de
Pesca i A fers Marítims procedirà d’ofici a inscriure a aquests centres un cop tinguin la corresponent autorització.
3.2 A l R egistre s’arxivaran els expedients
de sol·licitud d’autorització de centres d’immersió d’esbarjo presentades a la Direcció General
de Pesca i A fers Marítims, i hi constaran per a
tots els centres autoritzats les dades següents:
a) D ata 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) E specificació de si el centre realitza sortides 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 resolució d’autorització, els noms dels centres
d’immersió amb la seva adreça, i especificació
de si el centre realitza sortides al mar amb immersió i/o ensenyament del busseig d’esbarjo,
són públiques, i les persones degudament identificades les podran consultar a la D irecció G eneral de Pesca i A fers Marítims.
A rticle 4
M odificació de les dades del R egistre
Qualsevol modificació de les dades registrals
que constin al R egistre, de qualsevol centre
d’immersió autoritzat, ha de ser comunicada pel
centre a la D irecció G eneral de Pesca i A fers
Marítims en el termini de quinze dies, la qual
s’incorporarà al R egistre a la vista de les comprovacions que siguin necessàries.
A rticle 5
B aixa en el R egistre
Són motius de baixa en el R egistre, els següents:
a) La revocació per part de la D irecció G eneral de Pesca i A fers Marítims de l’autorització de l’activitat del centre d’immersió.
b) La constatació del cessament de l’activitat per part del centre d’immersió o bé la suspensió de tota activitat per més d’1 any.
D ISPO SICIÓ

TR A NSITÒ R IA

D ’acord amb la disposició transitòria del
D ecret 54/2000, de 26 de gener, pel qual s’estableixen els requeriments mínims per al funcionament dels centres d’immersió (D O G C núm.
3074, de 9.2.2000), els centres d’immersió actualment existents s’han d’adequar al que estableix
l’esmentat Decret en el termini d’un any a comptar des que es va publicar al D O G C.
Per tant, tots els centres d’immersió han de
sol·licitar autorització per exercir la seva activitat
a la Direcció General de Pesca i A fers Marítims
en el termini esmentat. Les inscripcions al R egistre dels centres autoritzats es realitzaran
d’acord amb el que disposa l’article 3 d’aquesta O rdre.
D ISPO SICIÓ

RESOLU CIÓ
de 28 d’abril de 2000, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu
de treball de l’em presa R eno de M edici, SpA ,
Sucursal en E spaña (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’empresa 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 R eial decret legislatiu 1/
1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de l’E statut dels treballadors;
l’article 2.b) del R eial 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’E statut d’autonomia de Catalunya, i altres normes
d’aplicació,
R E SO LC:
—1 D isposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa R eno de Medici,
SpA, sucursal en España (el Prat de Llobregat),
per als anys 2000 i 2001, al R egistre de convenis de la D elegació 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
F R A NCISCA A NTO LINO S J IMÉ NE Z
D elegada territorial de Barcelona
Traducció del text original signat per les parts
CO NVE NI
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.
C A PÍTO L 1
D isposicions generals

FINA L

A questa Ordre entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al D O G C.
Barcelona, 19 de setembre de 2000
J O SE P G R A U I SE R IS
Conseller d’A gricultura, R amaderia i Pesca

A rticle 1
À m bit 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.
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A rticle 2
À m bit personal
E l 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 personal directiu a què fa referència l’article 1 del
R eial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març
(E statut 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.
E l personal de nou ingrés ha de gaudir dels
beneficis globals que s’estableixen en aquest
Conveni.

A rticle 3
À m bit tem poral
A quest 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 desembre de 2001, llevat dels pactes específics en
què s’estableix un període de vigència diferent.
A rticle 4
Vinculació a la totalitat
A l’efecte de l’aplicació del Conveni, les normes que s’hi pacten formen un tot orgànic i indivisible, i s’han de considerar globalment, per
la qual cosa, si la jurisdicció laboral anul·la algun dels seus pactes, el Conveni deixa de tenir
eficàcia pràctica, i les parts s’obliguen a reconsiderar-ne el contingut.
A rticle 5
D enúncia, pròrroga i revisió
Q ualsevol de les parts pot denunciar el Conveni 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.
E n 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’altra l’avantprojecte del nou Conveni que proposi,
que ha d’incloure les modificacions i les peticions
que pretengui tractar. Una vegada lliurat l’avantprojecte 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 presentar 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 Conveni 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.
A rticle 6
Com pensació
Les condicions contingudes en aquest Conveni substitueixen totalment les que regeixen actualment entre l’empresa i els seus treballadors.
A mbdues 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 Conveni.
A rticle 7
G arantia 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.

