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RESOLUCIÓ
AAR/2999/2007, de 28 de setembre, per la qual es prohibeix la plantació en espais 
públics d’espècies susceptibles al foc bacterià (Gtykpkc"co{nqxqtc).

Gn"hqe"dcevgtk§"*Erwinia amylovora) és una malaltia de quarantena provocada per 
wp"dcevgtk"swg"cvcec"fkxgtugu"gurflekgu"fg"htwkvgtu"fg"nncxqt"k"rncpvgu"qtpcogpvcnu"k"
uknxguvtgu"fg"nc"hco‡nkc"fg"ngu"tqu§ekgu0

C"Ecvcnwp{c."gnu"rtkogtu"hqewu"fÓcswguvc"ocncnvkc"xcp"ugt"fgvgevcvu"c"nc"eqoctec"
fgn"Ugitk§"gnu"cp{u"3;;:"k"3;;;0"Cn"4225"k"cn"4228"gu"xcp"fgvgevct"fqu"hqewu"c"nc"
Egtfcp{c"k"gpiwcp{"ug"pÓjc"vtqdcv"wp"swg"jc"chgevcv"rncpvcekqpu"fg"fkxgtugu"gurflekgu"
a la comarca del Gironès.

Vqv"k"swg"cswguvu"hqewu"xcp"ugt"gtcfkecvu"gp"gn"ugw"oqogpv."nÓcnvc"eqpegpvtcek„"
fÓgurflekgu"uwuegrvkdngu"c"cniwpgu"¦qpgu"fgn"vgttkvqtk"ecvcn§"rqftkc"chcxqtkt"nc"fkurgtuk„"
fg"nc"ocncnvkc"gp"ecu"swg"pÓcrctgiwguukp"fg"pqwu="rgt"cswguvc"tc„."gufgxfi"guugpekcn"
cornkct"ngu"oguwtgu"fg"ecktg"rtgxgpvkw"rgt"vcn"fg"rtqvgikt"ngu"rncpvcekqpu"fg"htwkvgtu"
i ornamentals i el medi natural en aquests territoris.

Cvflu"gn"swg"fkurquc"nÓctvkeng"704"fgn"Fgetgv"6414229."fg"42"fg"hgdtgt."rgn"swcn"uÓgu-
vcdngkzgp"oguwtgu"rgt"c"nc"rtgxgpek„"fgn"hqe"dcevgtk§"*Erwinia amylovora) (DOGC 
p¿o0"6:49."fg"440404229+."k"gp"¿u"fg"ngu"cvtkdwekqpu"swg"oÓjcp"guvcv"eqphgtkfgu.

RESOLC:

Article 1
Gu"rtqjkdgkz"nc"rncpvcek„"fgnu"xgigvcnu"swg"rgtvcp{gp"cnu"iflpgtgu"swg"uÓguogpvgp"

c"nÓcppgz"3"fgn"Fgetgv"6414229."fg"42"fg"hgdtgt."cnu"gurcku"r¿dnkeu"fg"ngu"rtqx‡pekgu"
de Girona i Lleida.

Article 2
Cnu"ghgevgu"fÓcswguvc"tguqnwek„."uÓgpvgpftcp"rgt"gurcku"r¿dnkeu"gnu"rcteu"k"gnu"lctfkpu."

ckz‡"eqo"nÓctdtcv"xkctk"k"cnvtgu"¦qpgu"xgtfgu"fg"nnkwtg"ceefiu"rgt"c"ngu"rgtuqpgu0

DISPOSICIÓ FINAL

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

Dctegnqpc."4:"fg"ugvgodtg"fg"4229

JOAQUIM LLENA I CORTINA

Conseller d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural

(07.270.129)

*
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RESOLUCIÓ
TRE/3002/2007, de 24 de setembre, per la qual es disposa el registre i la publicació 
del Pacte de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de la 
Sénia (codi de conveni núm. 4302982).

Xkuv"gn"vgzv"fgn"Rcevg"fg"eqpfkekqpu"fg"vtgdcnn"fgn"rgtuqpcn"hwpekqpctk"fg"nÓClwp-
tament de la Sénia, subscrit per les parts negociadores en data 27 d’abril de 2007, 
k"rtgugpvcv"rgt"ngu"ocvgkzgu"rctvu"gn"46"fg"ocki"fg"4229."k"fg"eqphqtokvcv"cod"gn"
que estableixen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, 
rgn"swcn"uÓcrtqxc"gn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fg"nÓGuvcvwv"fgnu"vtgdcnncfqtu."k"gnu"ctvkengu"
8:07"k"39203"fg"nc"Nngk"qti§pkec"814228."fg"3;"fg"lwnkqn."fg"tghqtoc"fg"nÓGuvcvwv"
fÓcwvqpqokc"fg"Ecvcnwp{c.

RESOLC:

Ï3" Fkurquct"gn"tgikuvtg"fgn"Rcevg"fg"eqpfkekqpu"fg"vtgdcnn"fgn"rgtuqpcn"hwpekqpctk"
fg"nÓClwpvcogpv"fg"nc"Ufipkc"*eqfk"fg"eqpxgpk"p¿o0"6524;:4+"cn"Tgikuvtg"fg"eqpxgpku"
dels Serveis Territorials de Treball a les Terres de l’Ebre.

—2 Disposar-ne la publicació al Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.

Pqvkhkswgw"cswguvc"Tguqnwek„"c"nc"Eqokuuk„"Pgiqekcfqtc"fgn"Eqpxgpk"eqn/
lectiu.

Tortosa, 24 de setembre de 2007

FERMÍ ANDRÉS I MOLINS

Director dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre
Transcripció del text íntegre signat per les parts

PACTE
de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de la Sénia

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1
Àmbit personal, funcional i territorial
Gn"rtgugpv"rcevg"ugt§"fÓcrnkecek„"cn"ugi¯gpv"rgtuqpcn"hwpekqpctk"cn"ugtxgk"fg"

nÓClwpvcogpv"fg"nc"Ufipkc<
rgtuqpcn"hwpekqpctk"fg"ecttgtc
rgtuqpcn"hwpekqpctk"kpvgt‡
rgtuqpcn"hwpekqpctk"gp"rt§evkswgu

Article 2
Àmbit temporal
Gnu"rtgugpvu"ceqtfu"vgpgp"wpc"fwtcfc"fg"4"cp{u"fgu"fg"nÓ3"fg"igpgt"fg"4229"k"Ýpu"

a 31 de desembre de 2008.
Gnu"ghgevgu"geqp”okeu"swg"ugÓp"fgtkxgp"ugtcp"crnkecdngu"c"rctvkt"fg"nÓ3"fg"igpgt"

de 2007.
Cswguv"rcevg"gu"rtqttqict§"v§ekvcogpv"rgt"cp{u"pcvwtcnu"ugortg"swg"pq"ukiwk"

fgpwpekcv"rgt"cniwpc"fg"ngu"rctvu."cod"cnogp{u"fqu"oguqu"fÓcpvgncek„"c"nc"ugxc"
Ýpcnkv¦cek„0
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