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Assistents
Representació empresarial: Joan Marc Vidal

(director gerent), Ricardo López Ruiz (asses-
sor) i Xavier Castanera Saigí (assessor)

Representació dels treballadors: Juan Ramos
Blanco (representant dels treballadors)

A Tarragona, a les 16 hores del dia 28 d’abril
de 2005, es reuneixen les persones esmentades
que integren la Comissió Paritària del Conve-
ni col·lectiu de l’empresa Silos de Tarragona, SA,
per tal d’incloure en el cos del Conveni els acords
següents:

1. S’acorda la inclusió d’una nova categoria
professional en el Conveni col·lectiu de l’empre-
sa, concretament la categoria de xofer-ajudant.
Aquesta categoria s’inclou en el grup professi-
onal d’operativa i logística previst a l’article 12.c)
del conveni esmentat.

2. Per a l’any 2005, els conceptes salarials per
a la categoria de xofer-ajudant són els que s’in-
diquen a continuació els quals s’han de revalorar
en els anys següents en el mateix percentatge
que per a la resta de categories professionals del
Conveni.

Salari base: 682,94 euros
Plus de conveni: 790,76 euros
Antiguitat: 18,03 euros
Plus de torn dia: 8,77 euros
Hora extra: 17,24 euros
Hora extra nocturna: 25,15 euros
Hora extra festiva: 28,76 euros
Dinar: 11,10 euros
Plus de feina penosa: 3,70 euros
Complement per persona disminuïda: 146,18

euros
Ajut escolar: 110,96 euros
Borsa de vacances: 1.920, 45 euros

Després de fer la lectura i aprovar els acords
anteriors, les parts subscriuen el text esmentat
abans, el qual és signat en cadascun dels fulls en
6 exemplars.

S’encomana a la gerència de l’empresa de
fer els tràmits necessaris per a la inscripció al
registre en l’oficina corresponent i la publica-
ció en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Sense més assumptes per tractar, les parts
signen en el lloc i la data assenyalats en l’encap-
çalament d’aquesta acta.

(05.144.014)

RESOLUCIÓ
TRI/2083/2005, de 17 de maig, per la qual es dis-
posa la inscripció i la publicació de l’Acord d’ad-
hesió de l’empresa Consorci Sanitari de Bar-
celona al Conveni Col·lectiu de l’empresa Servei
Català de la Salut per als anys 2004-2007 (codi
de conveni núm. 0810922).

Vist l’Acord d’adhesió de l’empresa Consorci
Sanitari de Barcelona al Conveni col·lectiu de
l’empresa Servei Català de la Salut, subscrit pels
representants de l’empresa i pel dels seus tre-
balladors el dia 14 d’abril de 2005, i d’acord amb
el que disposen els articles 90.2, 90.3 i 92.1 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’ar-

ticle 11.2 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 Genera-
litat de Catalunya en matèria de mediació, ar-
bitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24
de desembre, de reestructuració de les delega-
cions territorials del Departament de Treball; el
Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació,
denominació i determinació de l’àmbit de com-
petència dels departaments de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 68/
2004, de 20 de gener, d’estructuració i de rees-
tructuració de diversos departaments de l’Ad-
ministració de la Generalitat, modificat pel
Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructura-
ció d’òrgans territorials de l’Administració de
la Generalitat,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció de l’Acord d’adhe-
sió de l’empresa Consorci Sanitari de Barcelona
al Conveni col·lectiu de l’empresa Servei Català
de la Salut per als anys 2004-2007 (codi de con-
veni núm. 0810922) al Registre de convenis dels
Serveis Territorials de Treball i Indústria a Bar-
celona.

—2 Disposar-ne la publicació al DOGC.

Barcelona, 17 de maig de 2005

SALVADOR ÁLVAREZ VEGA

Director dels Serveis Territorials
a Barcelona en funcions

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD
d’adhesió de l’empresa Consorci Sanitari de
Barcelona al Conveni col·lectiu del Servei Català
de la Salut per als anys 2004-2007

Assistents
Per la representació dels treballadors: Aïna

Plaza Tesias, Magda Dulsat Solà i Anna M.
García Puig.

Per la representació del CSB: Jordi Goixens
Muñoz i Montserrat García i Triviño.

Dia: 14 d’abril de 2005. Hora: 9.15 hores.
Lloc: seu del Consorci Sanitari de Barcelona.
Objecte: negociació del Conveni col·lectiu del

Consorci Sanitari de Barcelona.

El senyor Goixens informa que el Conveni del
Servei Català de la Salut al qual va acordar ad-
herir-se el Consorci, va ser signat pel Servei
Català de la Salut i els treballadors el 21 de de-
sembre de 2004 i el 7 de febrer de 2005. Així
mateix informa que la Comissió Permanent del
Consorci Sanitari de Barcelona, en ús de les fa-
cultats conferides per l’article 17.1.4 dels Estatuts
del Consorci Sanitari de Barcelona, en la sessió
celebrada el 13 d’abril de 2005, va acordar l’ad-
hesió al segon Conveni col·lectiu del Servei
Català de la Salut (2004-2006).

ACORDS PRESOS:

1. S’acorda per unanimitat l’adhesió del
Consorci Sanitari de Barcelona a la totalitat del
tercer Conveni col·lectiu del personal laboral
del Servei Català de la Salut (2004-2006), pu-
blicat al DOGC 4360, d’11 d’abril de 2005.

2. Aquest Conveni entrarà en vigor en data
d’avui i tindrà vigència fins al 31 de desembre
de 2006, amb efectes econòmics retroactius des
de l’1 de gener de 2004, llevat de disposició en
contra en el seu text articulat. La seva aplica-
ció es fa en l’àmbit territorial de Barcelona
ciutat.

S’aixeca la reunió a les 10 h.

(05.154.126)

RESOLUCIÓ
TRI/2084/2005, de 24 de maig, per la qual es dis-
posa la inscripció i la publicació de l’Acord de
revisió de l’IPC per a l’any 2004 i de revisió per
a l’any 2005 del Conveni col·lectiu de treball de
distribuïdors de gasos liquats del petroli de la
província de Barcelona (codi de conveni núm.
0800025).

Vist l’Acord de revisió de l’IPC per a l’any
2004 i de revisió per a l’any 2005 del Conveni
col·lectiu de treball de distribuïdors de gasos
liquats del petroli de la província de Barcelona
subscrit per l’Associació de Distribuïdors de
Butà de la Província de Barcelona i FITEQA-
CCOO el dia 2 de maig de 2005, 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 treba-
lladors; 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; el Reial decret
2342/1980, de 3 d’octubre, sobre transferència
de serveis de l’Estat a la Generalitat de Ca-
talunya en matèria de mediació, arbitratge i
conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desem-
bre, de reestructuració de les delegacions terri-
torials del Departament de Treball; el Decret
296/2003, de 20 de desembre, de creació, deno-
minació i determinació de l’àmbit de competèn-
cia dels departaments de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, i el Decret 68/2004,
de 20 de gener, d’estructuració i de reestructu-
ració de diversos departaments de l’Administra-
ció de la Generalitat, modificat pel Decret 223/
2004, de 9 de març, de reestructuració d’òrgans
territorials de l’Administració de la Generali-
tat,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció de l’Acord de revisió
de l’IPC per a l’any 2004 i de revisió per a l’any
2005 del Conveni col·lectiu de treball de distri-
buïdors de gasos liquats del petroli de la provín-
cia de Barcelona (codi de conveni núm. 0800025)
al Registre de convenis dels Serveis Territori-
als del Departament de Treball i Indústria a
Barcelona.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui
al DOGC.

Barcelona, 24 de maig de 2005

SALVADOR ÁLVAREZ VEGA

Director dels Serveis Territorials
a Barcelona en funcions
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Traducció del text original signat per les parts

ACORD
de revisió d’IPC per a l’any 2004 i revisió per a
l’any 2005 del Conveni col·lectiu de treball de
distribuïdors de gasos liquats del petroli de la
província de Barcelona

Assistents:
Representació econòmica: Albert Ventura.
Assessor: Carlos Holgado.
Representació social: Isabel Bernal.
Assessor: Eduard Cruz.
A Barcelona, a les 10 hores del dia 2 de febrer

de 2005, es reuneixen als locals de FITEQA-
CCOO situats a la Via Laietana, núm. 16, els
esmentats representants de les associacions de
distribuïdors de butà de la província de Bar-
celona i de FITEQA-CCOO per tractar l’ordre
del dia següent:

1. Revisió salarial de l’any 2004
2. Increment salarial de l’any 2005

Oberta la sessió, la Comissió Negociadora
passa a discutir els punts que s’han de tractar i
arriba als acords següents:

1. Revisió salarial de l’any 2004
Una vegada constatat que l’índex de preus

de consum (IPC) establert per l’Institut Naci-
onal d’Estadística (INE) ha registrat un incre-
ment d’un 3,2% el 31 de desembre de 2004
respecte al 31 de desembre de 2003, increment
que és un 1,2% superior al 2% indicat a l’ar-
ticle 22, es fa la revisió salarial prevista a l’ar-
ticle esmentat.

En conseqüència, la revisió que s’ha d’apli-
car a la taula salarial ha de ser del 1,2%; s’ha
d’abonar amb efectes des de l’1 de gener de 2004
i ha de servir de base de càlcul dels increments
pactats per al 2005. La taula del 2004 i els valors
de l’antiguitat i del menyscapte de diners que-
den establerts a l’annex 1 que s’adjunta a aquesta
acta.

Els articles 14 i 15 (pagues extraordinàries/
beneficis) queden incrementats del mateix per-
centatge que s’estableix a l’annex 1 (1,2%) que
s’adjunta a aquesta acta.

2. Increment salarial de l’any 2005
Una vegada constatat que la inflació previs-

ta pel Govern per a l’any 2005 és del 2%, d’acord
amb el que estableix l’article 22 del Conveni col·-
lectiu vigent esmentat, és procedent un incre-
ment salarial del 2,75% per al 2005.

Realitzats els càlculs adients, ambdues parts
acorden aprovar la taula salarial que s’adjunta
a aquesta acta com a annex 2.

Així mateix s’acorda que l’article 13 (antigui-
tat) quedi establert en la quantitat de 34,45 euros
mensuals per trienni. L’article 18 (menyscapte
de diners) queda establert en la quantitat de
15,72 euros mensuals.

Els articles 14 i 15 (pagues extraordinàries/
beneficis) queden incrementats del mateix per-
centatge establert a l’annex 2 que s’adjunta a
aquesta acta.

Com que no hi ha més assumptes a tractar, els
representants esmentats signen aquesta acta i els
annexos.

ANNEX 1

Revisió salarial any 2004

Retribucions - salari base conveni any 2004

N: nivell; C: categories; EUR: euros/mes.

N C EUR
1 Cap titulat superior amb càrrec

Tècnic titulat superior ................ 1.328,99
2 Cap tècnic titulat ......................... 1.246,87
3 Tècnic titulat

Cap administratiu primera
Analista d’aplicació .................... 1.165,07

4 Cap tècnic especialitzat
Tècnic especialitzat
Cap de negociat
Cap administratiu segona .......... 1.082,96

5 Oficial primera administratiu
Programador
Oficial primera d’ordinador
Conductor de vehicle pesant ........ 919,52

6 Oficial segona administratiu
Oficial segona d’ordinador
Conductor de camió
Conductor de repartiment
Mecànic visitador of. primera ....... 883,04

7 Operador de consola
Magatzemer
Mecànic visitador of. segona
Conductor carretó elevador
Ajudant conductor camió ............. 855,80

8 Auxiliar administratiu
Mosso ajudant conductor
repartiment ..................................... 828,41

9 Telefonista
Personal de neteja
Vigilant jurat
Guarda
Mosso de magatzem ...................... 801,05

10 Aspirant administratiu .................. 610,06
Antiguitat ......................................... 33,53
Menyscapte de diners ...................... 15,30

ANNEX 2

Increment salarial any 2005

Retribucions - salari base conveni any 2005

N: nivell; C: categories; EUR: euros/mes.

N C EUR
1 Cap titulat superior amb càrrec

Tècnic titulat superior ................ 1.365,54
2 Cap tècnic titulat ......................... 1.281,16
3 Tècnic titulat

Cap administratiu primera
Analista d’aplicació .................... 1.197,11

4 Cap tècnic especialitzat
Tècnic especialitzat
Cap de negociat
Cap administratiu segona .......... 1.112,74

5 Oficial primera administratiu
Programador
Oficial primera d’ordinador
Conductor de vehicle pesant ........ 944,81

6 Oficial segona administratiu
Oficial segona d’ordinador
Conductor de camió
Conductor de repartiment
Mecànic visitador of. primera ....... 907,32

7 Operador de consola
Magatzemer
Mecànic visitador of. segona
Conductor carretó elevador
Ajudant conductor camió ............. 879,33

8 Auxiliar administratiu
Mosso ajudant conductor
repartiment ..................................... 851,19

N C EUR
9 Telefonista

Personal de neteja
Vigilant jurat
Guarda
Mosso de magatzem ...................... 823,08

10 Aspirant administratiu .................. 626,84
Antiguitat ......................................... 34,45
Menyscapte de diners ...................... 15,72

(05.147.055)

*
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DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT
I HABITATGE

RESOLUCIÓ
MAH/2069/2005, de 23 de juny, per la qual es fa
públic l’Acord del Govern de 14 de juny de 2005,
sobre la declaració d’ocupació urgent dels béns
i els drets afectats pel Projecte constructiu de
l’EDAR i col·lector en alta de Llavorsí, al terme
municipal de Llavorsí.

Atès que el Govern de la Generalitat de Ca-
talunya, en la sessió de 14 de juny de 2005, va
adoptar l’Acord de declarar urgent l’ocupació
dels béns i els drets afectats pel Projecte cons-
tructiu de l’EDAR i col·lector en alta de Lla-
vorsí, al terme municipal de Llavorsí (Pallars
Sobirà),

RESOLC:

Fer públic l’Acord del Govern de 14 de juny
de 2005, sobre la declaració d’ocupació urgent,
a l’efecte de l’aplicació del procediment que
regulen els articles 52 de la Llei d’expropiació
forçosa, de 16 de desembre de 1954, i 56 i se-
güents del seu Reglament, de 27 d’abril de 1957,
dels béns i els drets afectats pel Projecte cons-
tructiu de l’EDAR i col·lector en alta de Lla-
vorsí, al terme municipal de Llavorsí, el qual es
transcriu annex a aquesta Resolució.

Contra aquest Acord, que exhaureix la via ad-
ministrativa, es pot interposar, amb caràcter po-
testatiu, recurs de reposició davant l’òrgan que
l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució
al DOGC, de conformitat amb el que preveuen
els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administra-
tiu comú, en la redacció que en fa la Llei 4/1999,
de 13 de gener, o bé interposar directament re-
curs contenciós administratiu davant el Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya en el ter-
mini de dos mesos a comptar de l’endemà de la
publicació de la Resolució al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb
el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa.

Barcelona, 23 de juny de 2005

SALVADOR MILÀ I SOLSONA

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

ACORD
de 14 de juny de 2005, sobre la declaració d’ur-
gent ocupació dels béns i drets afectats pel Pro-
jecte constructiu de l’EDAR i col·lector en alta
de Llavorsí, al terme municipal de Llavorsí.

L’Agència Catalana de l’Aigua, en data 20 de
desembre de 2004, ha dictat una Resolució que
aprova l’expedient d’informació pública i tèc-
nicament i definitiva el Projecte constructiu de
l’EDAR i col·lector en alta de Llavorsí, al ter-
me municipal de Llavorsí (Pallars Sobirà), i la
relació de béns i drets afectats per l’execució
d’aquestes obres.

Aquesta aprovació comporta, de conformi-
tat amb la legislació vigent, la declaració d’uti-
litat pública de les obres i la necessitat d’ocu-

RESOLUCIÓ
MAH/2070/2005, de 23 de juny, per la qual es fa
públic l’Acord del Govern de 14 de juny de 2005,
sobre la declaració d’ocupació urgent dels béns
i els drets afectats pel projecte constructiu del
ramal de Dosrius.

Atès que el Govern de la Generalitat de Ca-
talunya, en la sessió de 14 de juny de 2005, va
adoptar l’Acord de declarar urgent l’ocupació
dels béns i els drets afectats pel projecte cons-
tructiu del ramal de Dosrius,

RESOLC:

Fer públic l’Acord del Govern de 14 de juny
de 2005, sobre la declaració d’ocupació urgent,
a l’efecte de l’aplicació del procediment que
regulen els articles 52 de la Llei d’expropiació
forçosa, de 16 de desembre de 1954, i 56 i se-
güents del seu Reglament, de 27 d’abril de 1957,
dels béns i els drets afectats pel projecte cons-
tructiu del ramal de Dosrius, el qual es transcriu
com a annex a aquesta Resolució.

Contra aquest Acord, que exhaureix la via ad-
ministrativa, es pot interposar, amb caràcter po-
testatiu, recurs de reposició davant l’òrgan que
l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució
al DOGC, de conformitat amb el que preveuen
els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administra-
tiu comú, en la redacció que en fa la Llei 4/1999,
de 13 de gener, o bé interposar directament re-
curs contenciós administratiu davant el Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya en el ter-
mini de dos mesos a comptar de l’endemà de la
publicació de la Resolució al DOGC, de confor-
mitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 23 de juny de 2005

SALVADOR MILÀ I SOLSONA

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

ACORD
de 14 de juny de 2005, sobre la declaració d’ocu-
pació urgent dels béns i els drets afectats pel pro-
jecte constructiu del ramal de Dosrius.

Per la Resolució de 15 de març de 2005 es va
aprovar definitivament el Projecte constructiu
del ramal de Dosrius.

Aquesta aprovació comporta, de conformi-
tat amb el que estableix la legislació vigent, la
declaració d’utilitat pública de les obres i la
necessitat d’ocupació dels béns i els drets afectats
com a conseqüència de l’execució a l’efectes
d’expropiació forçosa i imposició de servituds.

Cal manifestar que, des del punt de vista de
procediment i a fi i efecte de corregir les possi-
bles errades, la llista dels béns i els drets afec-
tats en aquest Projecte s’ha posat a disposició
dels afectats mitjançant el tràmit d’informació
pública (DOGC núm. 4329, de 23.2.2005), en
compliment, per tant, del que estableix l’article
56 del Reglament d’expropiació forçosa.

pació dels béns i drets afectats en l’execució
d’aquestes, als efectes d’expropiació forçosa i
imposició de servituds.

En data 18 de maig de 2005, el Departament
de Medi Ambient i Habitatge ha sol·licitat que
es declari urgent l’ocupació dels béns i drets
afectats, als efectes previstos a l’article 52 de la
Llei d’expropiació forçosa.

En l’expedient s’acredita que el Projecte va
ser exposat al públic dins el termini establert i
en la forma escaient, i que els afectats van po-
der formular les al·legacions que cregueren
adients.

Així mateix, ha de fer-se palès que hi ha con-
signació pressupostària per a l’esmentada actu-
ació ja que ha estat programada dins el pressu-
post d’inversions corresponent a l’exercici 2005
i hi ha partida pressupostària amb una dotació
suficient per fer front al pagament de les indem-
nitzacions a satisfer als titulars dels béns i drets
afectats per l’execució de les obres previstes a
l’esmentat Projecte.

El procediment excepcional previst en l’ar-
ticle 52 de la Llei d’expropiació forçosa està jus-
tificat per la necessitat peremptòria de resoldre
el greu problema que actualment plantegen els
abocaments d’aigües residuals dels nuclis de la
població de Llavorsí, que actualment aboquen
al medi sense cap mena de tractament. Mitjan-
çant la construcció de la referida depuradora,
juntament amb els 364 m de xarxa de col·lectors,
es possibilitarà aconseguir una important i im-
prescindible millora sanitària tant de l’entorn
com de les lleres públiques de la conca de la
Noguera Pallaresa. L’entrada en funcionament
de l’obra projectada permetrà la recollida i sub-
següent tractament d’un cabal de 300 m3/dia,
equivalent a una població servida de 1.500 ha-
bitants.

El retard en la construcció de les obres pro-
jectades provocaria un greu desfasament que in-
dubtablement distorsionaria els plans de sane-
jament que el Pla director de Catalunya preveu
per a aquesta zona, a més de provocar un greu
incompliment de la legislació comunitària en
matèria de sanejament.

Per tots els motius exposats, és, doncs, acon-
sellable, a fi de poder començar les obres al més
aviat possible, aplicar el procediment excepci-
onal per a l’ocupació dels béns afectats que pre-
veu l’article 52 de la Llei d’expropiació forço-
sa, atès que es donen els requisits i condicions
exigits per l’article 56.1 del Reglament d’expro-
piació forçosa, de 26 d’abril de 1957.

A proposta del conseller de Medi Ambient
i Habitatge, el Govern adopta el següent

ACORD:

A l’efecte de l’aplicació del procediment que
regulen els articles 52 de la Llei d’expropiació
forçosa, de 16 de desembre de 1954, i 56 del seu
Reglament, es declara la urgència de l’ocupa-
ció dels béns i dels drets afectats pel Projecte
constructiu de l’EDAR i col·lector en alta de
Llavorsí, al terme municipal de Llavorsí (Pallars
Sobirà).

(05.172.095)


