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La Direcció General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries ha analitzat les
sol·licituds presentades per a l’obtenció del títol de proveïdor multiplicador de planter de
vinya, i ha comprovat que compleixen els requisits que estableixen la Llei esmentada i el Reglament tècnic de control i certificació de planters de vinya.
En conseqüència,
RESOLC:
Article únic
Concedir el títol de proveïdor multiplicador
de vinya amb caràcter provisional a les empreses
que es relacionen a l’annex d’aquesta Resolució.
Barcelona, 2 d’agost de 2004
SALVADOR PUIG I RODRÍGUEZ
Director general de Producció, Innovació
i Indústries Agroalimentàries

Núm. 4214 – 8.9.2004

L’empresa Joan Ràfols Agrovivers, SL, disposa del títol de proveïdor multiplicador de
planter de vinya amb caràcter provisional.
La Direcció General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries ha analitzat la
sol·licitud presentada per Joan Ràfols Agrovivers, SL, per a l’obtenció del títol de proveïdor
multiplicador de planter de vinya amb caràcter
definitiu, i ha comprovat que compleix els requisits que estableixen la Llei esmentada i el Reglament tècnic de control i certificació de vinya.
En conseqüència,
RESOLC:
Article únic
Concedir el títol de proveïdor multiplicador
de vinya amb caràcter definitiu a l’empresa:
Nom: Joan Ràfols Agrovivers, SL.
NIF: B622087762.
Domicili social: Masia Joan Ramon, s/n,
08731 la Bleda (Barcelona).
Barcelona, 2 d’agost de 2004

ANNEX
Nom: M. Teresa Ricart Pedro.
NIF: 77776385E.
Domicili social: c. La Muralla, núm. 38, 1r, 43700
el Vendrell (Tarragona).
Nom: Plavisel, SL.
NIF: B62149307.
Domicili social: Masia el Garrofer, 08731 Sant
Martí Sarroca (Barcelona).
Nom: Codorniu, SA.
NIF: A08014953.
Domicili social: Cellers Raimat, 25111 Raimat
(Lleida).
Nom: Mesamon, SA.
NIF: A08428815.
Domicili social: Afores, s/n, 25111 Raimat (Lleida).
(04.198.049)

RESOLUCIÓ
ARP/2345/2004, de 2 d’agost, per la qual es concedeix el títol de proveïdor multiplicador de planter de vinya.
L’article 7 de la Llei 11/1971, de 30 de març
(BOE núm. 78, d’1.4.1971), de llavors i planters,
estableix la necessitat que els proveïdors de llavors i plantes de vivers disposin de l’autorització administrativa corresponent.
El Reglament general tècnic de control i certificació de llavors i plantes de viver, aprovat per
l’Ordre de 23 de maig de 1986 (BOE núm. 135,
de 6.6.1986), i modificat per les ordres de 26 de
novembre de 1986, de 16 de juliol de 1990, de
13 de juliol de 1992 i de 10 d’octubre de 1994;
el Reglament tècnic de control i certificació de
planters de vinya, aprovat per l’Ordre d’1 de
juliol de 1986 (BOE núm. 168, de 15.7.1986) i
modificat per l’Ordre de 24 de juny de 1991; i
el Reial decret 208/2003, de 21 de febrer (BOE
núm. 48, de 25.2.2003), estableixen les condicions per atorgar l’esmentada concessió administrativa.

SALVADOR PUIG I RODRÍGUEZ
Director general de Producció, Innovació
i Indústries Agroalimentàries
(04.198.056)

Vistos els informes tècnics corresponents i
consultat el sector, i en exercici de les competències que m’han estat atribuïdes,
RESOLC:
Article 1
Autoritzar per a la campanya vitivinícola
2004-2005 la pràctica de l’augment de grau alcohòlic volumètric natural per als productes
aptes per a l’obtenció de vins vqprd de les zones corresponents a la Denominació d’Origen
Tarragona, Denominació d’Origen EmpordàCosta Brava, Denominació d’Origen Conca de
Barberà, Denominació d’Origen Penedès, zona
de la Denominació d’Origen Catalunya coincident amb les zones autoritzades, zona de la
Regió del Cava ubicada a Catalunya, i per als
vins de taula.
Article 2
L’autorització d’aquesta pràctica se circumscriu a les varietats de raïm blanc, macabeu,
parellada i xarel·lo i la varietat de raïm negre
trepat.
Article 3
Per als productes vínics emparats per les denominacions d’origen esmentades a l’article 1,
caldrà, per fer efectiva l’autorització prevista, un
informe favorable del consell regulador corresponent.

RESOLUCIÓ
ARP/2347/2004, de 3 de setembre, per la qual
s’autoritza per a la campanya 2004-2005 la pràctica d’operacions d’augment del grau alcohòlic
volumètric natural en productes vínics.

Article 4
Els requisits i les condicions tècniques d’aquesta pràctica que s’autoritza s’hauran d’ajustar al
que determina el capítol 4 del Decret 260/1998,
de 6 d’octubre.

Ateses les condicions meteorològiques desfavorables en determinades zones de Catalunya,
la verema de la campanya vitivinícola 2004-2005
es pot veure afectada en la graduació alcohòlica
volumètrica natural dels productes aptes per a
l’obtenció de vins.

Article 5
El volum de most que s’utilitzi en aquesta
pràctica enològica no podrà suposar un increment en la producció de vi qualificat quan es
tracti de vins emparats produïts en una regió
determinada (VQPRD), per tant s’haurà de
desqualificar la mateixa quantitat equivalent al
most utilitzat.

A aquests efectes una part important del sector i alguns consells reguladors de les denominacions d’origen han sol·licitat al Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca l’autorització
de la pràctica de l’augment de grau alcohòlic
natural amb most de raïm concentrat o most de
raïm concentrat rectificat, per a l’obtenció de
vins de taula, vins de qualitat produïts en un
regió determinada (VQPRD), i cava.
L’article 10.2 de la Llei estatal 24/2003, de 10
de juliol, de la vinya i el vi, determina que correspon a les comunitats autònomes la competència per autoritzar aquestes pràctiques, que
a més estan permeses d’acord amb l’annex V del
Reglament CE 1493/1999, de 17 de maig, del
Consell.
D’altra banda, els articles 13 i següents del
Decret 260/1998, de 6 d’octubre, pel qual es determinen els documents que han d’acompanyar
el transport dels productes vitivinícoles i s’estableix la normativa aplicable al transport, als
registres i a les declaracions de determinades
pràctiques en el sector, assenyalen el procediment i les condicions tècniques en les operacions d’augment artificial del grau alcohòlic volumètric natural dels productes vínics.

Article 6
Els serveis del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca i de l’Institut Català de la
Vinya i el Vi establiran les mesures adients per
tal d’efectuar el seguiment en el compliment de
la normativa vigent, comunitària, estatal o catalana, dels requisits i les condicions tècniques
de la pràctica autoritzada per aquesta Resolució.
Barcelona, 3 de setembre de 2004
SALVADOR PUIG I RODRÍGUEZ
Director general de Producció, Innovació
i Indústries Agroalimentàries
(04.247.068)
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DEPARTAMENT
DE TREBALL I INDÚSTRIA
RESOLUCIÓ
TRI/2341/2004, de 29 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord del
XVI Conveni col·lectiu de Treball de l’empresa
Centres Reunits, SA (CARSA), del Grup L’Aliança de Catalunya per a l’any 2004 (codi de conveni núm. 7900721).
Vist el text de l’Acord del XVI Conveni col·lectiu de Treball de l’empresa Centres Reunits,
SA (CARSA), del Grup L’Aliança de Catalunya
per a l’any 2004, subscrit per les parts negociadores el dia 18 de desembre de 2004, i de conformitat amb el que disposa l’article 90.2 i 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 l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i
altres normes d’aplicació,
RESOLC:
—1 Disposar la inscripció de l’Acord del XVI
Conveni col·lectiu de Treball de l’empresa Centres Reunits, SA (CARSA), del Grup L’Aliança
de Catalunya per a l’any 2004, al Registre de
convenis de la Direcció general de Relacions
Laborals.
—2 Disposar que l’Acord esmentat es publiqui
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
previ compliment dels tràmits pertinents.
Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió
negociadora del conveni.
Barcelona, 29 d’abril de 2004
MAR SERNA CALVO
Directora general de Relacions Laborals
Transcripció literal del text signat per les parts
CONVENI
col·lectiu de Treball de l’empresa Centres Reunits, SA (CARSA) del Grup L’Aliança de Catalunya per a l’any 2004
XVI Conveni col·lectiu de treball
Any 2004
1a
Àmbits
SECCIÓ

Article 1
Àmbit funcional i personal
El present Conveni és d’àmbit d’empresa i
regula les relacions entre Centres Assistencials
Reunits SA (endavant CARSA), del Grup
L’Aliança, i els/les treballadors/es dels seus
Hospitals, Clíniques, Consultoris, el Centre
Sociosanitari del Carrer Sant Antoni Maria
Claret, 135, i Carsa-Serveis Centrals, tot i els
canvis de titularitat que es puguin produir a
aquests Centres.
Queden exclosos del seu àmbit:
a) Els/les treballadors/es de l’empresa afectats per d’altres convenis.
b) El personal directiu.

Article 2
Àmbit territorial
El present Conveni serà d’aplicació a:
2.1 Els Centres de CARSA (Grup L’Aliança) que s’esmenten a continuació:
Província de Barcelona: Hospital Universitari Sagrat Cor, Centre Sociosanitari Palau,
Clínica de Vic i Carsa-Serveis Centrals.
Província de Tarragona: Clínica Terres de
l’Ebre.
Província de Lleida: Clínica de Ponent.
Província de Girona: Clínica Quirúrgica
Onyar.
2.2 Els consultoris i altres centres assistencials, dependents dels esmentats centres, existents a cadascuna de les quatre províncies .
2.3 A d’altres centres assistencials que en un
futur puguin adherir-se.
2a
Vigència, durada, pròrroga, rescissió i revisió
SECCIÓ

Article 3
Vigència
El present Conveni entrarà en vigor el dia 1
de gener de 2004.
Article 4
Durada
La durada d’aquest Conveni serà d’ 1 any, a
comptar des de la seva entrada en vigor. Com
a conseqüència, acabarà el 31 de desembre de
2.004.
Article 5
Pròrroga
El present Conveni quedarà prorrogat automàticament per períodes anuals quan acabi la
seva vigència, sempre que no sigui objecte de denúncia per tal de ser revisat.

Article 8
Absorció i compensació
8.1 Les condicions econòmiques i de treball
que es pacten en aquest Conveni substituiran les
existents en el moment de la seva entrada en
vigor, les quals quedaran absorbides i compensades sigui quin sigui el seu origen i naturalesa.
8.2 Quant a les disposicions futures que
impliquin una variació econòmica o de treball,
només tindran eficàcia pràctica i seran d’aplicació quan, considerades en conjunt i en còmput
anual, superin les d’aquest Conveni, també valorades en conjunt i en còmput anual. En cas
contrari, es considerarà que queden absorbides
per les d’aquest Conveni.
Article 9
Vinculació a la totalitat
Les condicions pactades formen un tot orgànic i indivisible i, a efectes d’aplicació pràctica,
seran considerades globalment.
En el supòsit que l’autoritat laboral, en aplicació del que disposa l’article 90.5 de l’Estatut
dels treballadors, remeti el Conveni a la jurisdicció competent, es procedirà d’acord amb el
resultat de la sentència corresponent.
Article 10
Garantia personal
Es respectaran les situacions personals que,
en conjunt i en còmput anual —bé de jornada
o econòmiques—, siguin més beneficioses que
les establertes en aquest Conveni, les quals es
mantindran estrictament “ad personam”.
Als/les treballadors/es que, com a conseqüència de canvis de titularitat o d’activitat, tenien
condicions salarials superiors i el XIII Conveni se’ls va crear un complement personal, queda fixat en la seva quantia actual i no serà compensable ni absorbible.
4a
Comissió paritària
SECCIÓ

Article 6
Revisió
La denúncia per a la revisió del present Conveni haurà de ser formulada per qualsevol de
les parts que la proposi a partir del mes d’abril
de 2004, inclòs, el que obliga a les parts a constituir la Comissió Negociadora del futur conveni, abans d’un mes des de la data de denúncia.
Fins el 31 de desembre de 2004, malgrat la
denúncia, continuaran vigents, tant les clàusules normatives com obligacionals del conveni,
i des d’aquesta data, si no s’hagués signat un nou
conveni, continuaran vigents només les clàusules
normatives.
3a
Prelació de normes, absorció, compensació, vinculació a la totalitat i garantia personal.
SECCIÓ

Article 7
Prelació de normes
Les normes que regularan les relacions entre
el personal i l’entitat seran, en primer lloc i amb
caràcter preferent, les contingudes en aquest
XVI Conveni col·lectiu de treball.
Amb caràcter supletori, i en allò no previst en
aquest Conveni, seran d’aplicació l’Estatut dels
treballadors i altres disposicions de caràcter
general.

Article 11
Comissió paritària
Es crea la Comissió paritària del Conveni
col·lectiu, com a òrgan d’interpretació, conciliació i vigilància del seu compliment. Aquesta
Comissió estarà integrada per sis vocals titulars
i per sis de suplents per cada representació.
El domicili de la Comissió Paritària serà el
carrer Viladomat, número 288 de Barcelona.
CAPÍTOL 2
Condicions de treball
1a
Condicions de treball
SECCIÓ

Article 12
Jornada
12.1 La jornada de treball per a l’activitat
d’aguts i consultoris és, en còmput anual, de
1.729, pels torns de dia i 1.638 hores pels torns
de nit, essent la mitjana setmanal de 38 i 36
hores, respectivament.
La jornada anual de treball per a l’activitat
sociosanitària és de 1.754 hores pels treballadors/
es en torn de dia i de 1.746 hores pels treballadors/es de torn de nit.
La jornada anual de treball per a l’activitat del

