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lacions destinades a aquestes activitats, passant
pel busseig professional i la formació i les titulacions en matèria d’activitats d’esbarjo.
En conseqüència, al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, mitjançant la
Direcció General de Pesca i Acció Marítima, li
correspon regular l’activitat pesquera i les activitats subaquàtiques que es duen a terme a
l’interior de l’àrea escullar.
D’acord amb l’anterior, en data 8 de novembre de 2006, la Direcció General de Pesca i
Acció Marítima va dictar Resolució per la qual
aprova l’ús relatiu a la pesca professional i recreativa que preveu el Pla d’usos, gestió, vigilància i control del parc d’esculls del litoral
de Llevant de Barcelona, estableix les obligacions de seguiment i gestió del Pla atribuïdes
a Barcelona de Serveis Municipals, SA
(B:SM), i inclou una zona en la qual no es
permet l’activitat pesquera.
En aquest sentit, atès que cal donar a conèixer l’abast general d’aquesta prohibició de pesca
en la zona establerta, i a proposta de la Direcció General de Pesca i Acció Marítima, en ús de
les atribucions que m’han estat conferides per
la Llei 1/1986, de 25 de febrer, de pesca marítima de Catalunya, així com per la Llei 13/1989,
de 14 de desembre, d’organització, procediment
i règim jurídic de l’administració de la Generalitat de Catalunya,
ORDENO:
Article 1
Es prohibeix la pesca professional i recreativa
dins l’àmbit del polígon que coincideix en un perímetre concèntric de l’àrea visitable del parc
d’esculls del litoral de llevant de Barcelona situat a 200 metres d’aquesta, definit per les coordenades següents:
A. Latitud: 41° 23' 19,8" N; longitud: 02° 12'
59,5" E
B. Latitud: 41° 23' 35,2" N; longitud: 02° 13'
19,1" E
C. Latitud 41° 23' 20,4" N; longitud: 02° 12'
59,8" E
D. Latitud 41° 23' 35,0" N; longitud: 02° 12'
40,1" E
Article 2
Les activitats lúdiques marítimes i subaquàtiques s’hi desenvoluparan segons la normativa vigent.
Article 3
L’incompliment del que disposa aquesta Ordre se sancionarà d’acord amb la normativa legal
establerta.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta disposició entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 19 de gener de 2007
JOAQUIM LLENA I CORTINA
Conseller d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural
(07.010.006)
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ORDRE
AAR/18/2007, de 30 de gener, per la qual s’adopten mesures obligatòries contra la flavescència
daurada de la vinya.
L’Ordre del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca de 3 de desembre de 1996
(DOGC núm. 2291, d’11.12.1996), modificada
per l’Ordre de 2 d’abril de 1998 (DOGC núm.
2627, de 27.4.1998), va declarar l’existència de
la plaga de la flavescència daurada de la vinya.
En aquesta Ordre s’indicava que la zona afectada era la comarca de l’Alt Empordà i es van
adoptar mesures obligatòries de lluita.
L’experiència adquirida en aquests darrers
deu anys en la prevenció i lluita contra aquesta plaga i els fets que s’ha detectat enguany en
la comarca veïna del Baix Empordà i que podria
afectar altres zones de Catalunya, fan necessari
ratificar l’existència de la plaga i qualificar d’utilitat pública la seva prevenció i lluita, amb l’establiment de les mesures obligatòries, les mesures fitosanitàries addicionals respecte de les
adoptades quan es va declarar l’existència de la
plaga, i l’actualització de les indemnitzacions
corresponents.
D’acord amb el que estableix la Llei 43/2002,
de 20 de novembre, de sanitat vegetal (BOE
núm. 279, de 21.11.2002), i el Reial decret 58/
2005, de 21 de gener, pel qual s’adopten mesures de protecció contra la introducció i difusió
en el territori nacional i de la Unió Europea d’organismes nocius per als vegetals o productes
vegetals, així com per a l’exportació i trànsit a
països tercers.
Atès que el Decret 41/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de
l’àmbit de competència dels departaments de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya
atorga al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural l’exercici de les atribucions
en l’àmbit de les polítiques d’agricultura, fet que
determina el seu caràcter d’òrgan competent als
efectes del que preveu la normativa legal i reglamentària esmentada al paràgraf anterior;
A proposta de la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Innovació, a qui corresponen
les funcions en matèria de sanitat vegetal i de
productes fitosanitaris, segons el Decret 659/
2006, de 27 de desembre, de reestructuració del
Departament, i en ús de les atribucions que
m’han estat conferides per la Llei 13/1989,
ORDENO:
Article 1
Es ratifica la declaració de l’existència oficial
a Catalunya de la plaga flavescència daurada de
la vinya.
Article 2
Es qualifica d’utilitat pública a Catalunya la
prevenció i lluita contra aquesta plaga, d’acord
amb el que estableix l’article 15 de la Llei 43/
2002, de 20 de novembre.
Article 3
Les persones que produeixin i/o comercialitzin material vegetal de Vitis spp, les persones
titulars d’explotacions agrícoles i les persones
professionals del sector, hauran de vigilar la
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presència de la flavescència daurada de la vinya
en els vegetals que cultivin o comercialitzin, i
comunicaran als responsables de sanitat vegetal dels serveis territorials del Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural la
detecció de vinyes afectades o amb símptomes
sospitosos de la seva presència.
Article 4
Les persones titulars dels planters de vinya
d’arreu de Catalunya han de fer tres tractaments
insecticides obligatoris contra l’insecte vector
Scaphoideus titanus de la flavescència daurada
a les seves parcel·les de producció. Els moments
i insecticides a utilitzar per fer els tractaments
esmentats, els ho comunicarà anualment el Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Els titulars
deixaran constància escrita de la realització
d’aquests tractaments i concretament de les
dates d’execució, els productes i les dosis emprades.
Article 5
És obligatori a tot el territori català l’arrencada i la destrucció de les plantacions de vinya
abandonades. S’entendrà plantació abandonada
tota parcel·la a la qual no s’hi hagi fet cap operació de cultiu en els últims dos anys.
Article 6
A les comarques on s’hagi constatat la presència de la flavescència daurada de la vinya,
serà obligatori que els/les viticultors/es facin tres
tractaments insecticides contra l’insecte vector
Scaphoideus titanus a les parcel·les de vinya de
les quals siguin titulars. Les estacions d’avisos
fitosanitaris del Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural informaran a cada zona dels moments i
els productes a utilitzar.
En els indrets i moments que pel risc de propagació de la plaga així es requereixi, el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural realitzarà tractaments aeris contra l’insecte
vector Scaphoideus titanus. La realització d’aquests tractaments no eximeix el titular de les
explotacions afectades de realitzar els tractaments obligatoris establerts al paràgraf anterior i a l’article 4 d’aquesta Ordre.
Article 7
A les comarques on s’hagi constatat la presència de la flavescència daurada de la vinya,
serà obligatori l’arrencament i destrucció de tots
els ceps de les parcel·les de vinya que tinguin més
d’un 20% de peus afectats. En les parcel·les on
el percentatge sigui inferior, l’arrencada i destrucció de tots els ceps de la parcel·la serà voluntària i només serà obligatòria l’arrencada i
la destrucció dels ceps afectats.
Article 8
En cas que la persona titular de l’explotació
o planter no executi dins el termini i de la manera escaient les mesures a què es refereixen els
articles anteriors, el Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural les executarà amb els
seus propis mitjans o utilitzant serveis aliens, i
carregarà les despeses corresponents a les persones titulars de l’explotació o planter, l’import
de les quals podrà exigir-se per via de constrenyiment amb independència de les sancions que
pertoquin per les infraccions comeses.
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DEPARTAMENT
DE TREBALL I INDÚSTRIA
Article 9
El Departament d’Agricultura, Alimentació
i Acció Rural indemnitzarà el titular de l’explotació que arrenqui parcel·les de vinya afectades
o ceps afectats per la flavescència daurada, fins
a un import màxim de 5.000 euros/hectàrea o 2
euros/cep.
No són objecte d’indemnització les despeses
originades ni el material vegetal destruït en
aplicació d’una mesura oficial quan la persona
propietària o titular de l’explotació dels vegetals afectats hagi incomplert la normativa vigent
que afecta la producció i la comercialització dels
vegetals i especialment el que determina el Reial
decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual s’adopten mesures de protecció contra la introducció
i difusió en el territori nacional i de la Comunitat
Europea d’organismes nocius per als vegetals o
productes vegetals, així com per a l’exportació
i trànsit a països tercers.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Per resolució del/de la director/a general
d’Agricultura, Ramaderia i Innovació, s’establiran les comarques on s’hauran d’aplicar les
mesures que s’estableixen als articles 6 i 7 d’aquesta Ordre.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Es deroguen les disposicions següents:
Ordre de 3 de desembre de 1996, per la qual
es declara l’existència de la plaga flavescència daurada de la vinya (DOGC núm. 2291,
d’11.12.1996).
Ordre de 2 d’abril de 1998, modificació de
l’Ordre de 3 de desembre de 1996, per la qual
es declara l’existència de la plaga flavescència
daurada de la vinya (DOGC núm. 2627, de
27.4.1998).
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 30 de gener de 2007

RESOLUCIÓ
TRI/4509/2006, de 12 de setembre, per la qual es
disposa la inscripció i la publicació de l’Acord
de revisió salarial per a l’any 2006 de l’empresa
Fomento de Construcciones y Contratas, SA
(servei de recollida i transport de residus sòlids
urbans de Montcada i Reixac), (codi de conveni núm. 0813531).
Vist l’Acord de revisió salarial del Conveni
col·lectiu de treball de l’empresa Fomento de
Construcciones y Contratas, SA (servei de recollida i transport de residus sòlids urbans de
Montcada i Reixac) subscrit pels representants de
l’empresa i pels dels seus treballadors el dia 10 de
març de 2006 i d’acord amb el que disposen 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 la Llei orgànica 4/1979, de 18 de
desembre, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya;
el Reial decret 2342/1980, de 3 d’octubre, sobre
transferència de serveis de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge
i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 296/
2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels
departaments de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya; el Decret 223/2004, de 9 de març,
de reestructuració d’òrgans territorials de l’Administració de la Generalitat i el Decret 190/2005, de
13 de setembre, de reestructuració parcial del Departament de Treball i Indústria,
RESOLC:
—1 Disposar la inscripció de l’Acord de revisió
salarial per a l’any 2006 del Conveni col·lectiu
de treball de l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA (servei de recollida i
transport de residus sòlids urbans de Montcada
i Reixac), (codi de conveni núm. 0813531) al
Registre de convenis dels Serveis Territorials del
Departament de Treball i Indústria a Barcelona.
—2 Disposar que el text esmentat es publiqui
al DOGC.

Barcelona, 12 de setembre de 2006
SALVADOR ÁLVAREZ VEGA
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona en funcions
Traducció del text original signat per les parts
ACORD
de revisió salarial per a l’any 2006 del Conveni col·lectiu de l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA (servei de recollida i
transport de residus sòlids urbans de Montcada
i Reixac)
Assistents:
Per la part empresarial: Juan Carlos García
Bravo y Manuel Altelarrea.
Per la part social: Nuria Cabrera Sera, Yolanda Buendía Aranda y Antonio Alonso Martínez.
A Montcada i Reixac, en data 10 de març de
2006, es reuneix l’assistència esmentada amunt
amb la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de l’empresa Fomento de Construcciones
y Contratas, SA, per als anys 2005 a 2007, i la representació dels treballadors adscrits als serveis
de recollida d’escombraries, recollida de mobles
i rentat de contenidors de Montcada i Reixac,
amb el següent ordre del dia:
Aprovació de l’increment salarial del Conveni
col·lectiu per a l’any 2006 i altres. Després de diverses deliberacions les parts acorden:
1. Procedir a l’aprovació de l’increment salarial del Conveni col·lectiu per a l’any 2006,
d’acord amb el previst en la disposició addicional segona del conveni vigent, i aprovar les
taules salarials per a l’any 2006, que s’adjunten
a la present acta.
2. Les diferències salarials dels mesos de
gener i febrer s’abonaran en el rebut del mes de
març.
3. Remetre còpia de la present acta i annexos al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, per al registre i posterior publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Sense més assumptes per tractar s’aixeca la
sessió i les parts signen en prova de conformitat.

JOAQUIM LLENA I CORTINA
Conseller d’Agricultura, Alimentació
i Acció Rural
(07.029.136)

*

ANNEX
Taules salarials any 2006 recollida d’escombraries
C: concepte; EG: encarregat general; C: conductor; O: operari; AA: auxiliar administració RSU-LV.

C
E
Salari base ........................................ 738,22
Plus feina tòxica-perillosa ............... 166,26
Plus nocturnitat ............................... 375,67
Plus encarregat ................................ 183,88
Plus transport ................................... 129,78
Total salari mensual ..................... 1.593,82

C
699,32
174,07
466,96
—
129,78
1.470,13

Paga de beneficis .......................... 2.282,71
Paga de Nadal ............................... 2.282,71
Paga d’estiu ................................... 2.282,71
Total salari anual ........................ 25.973,93

1.470,13
1.470,13
1.470,13
22.052,02

O
625,73
145,06
279,83
—
129,78
1.180,40

AA
570,69
116,58
192,37
—
116,16
995,80

1.180,40
995,80
1.180,40
995,80
1.180,40
995,80
17.705,97 14.937,03

