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RESOLUCIÓ
TRE/2851/2002, de 26 de setembre, per la qual
es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord
d’adhesió del Patronat Municipal de Turisme de
Sitges al Conveni col·lectiu de treball del perso-
nal laboral de l’Ajuntament de Sitges per al pe-
ríode 15.4.2002-31.12.2004 (codi de conveni núm.
0812372).

Vist l’Acord d’adhesió del Patronat Municipal
de Turisme de Sitges al Conveni col·lectiu de tre-
ball del personal laboral de l’Ajuntament de Sit-
ges, subscrit pels representants de l’empresa i
dels treballadors el dia 25 de març de 2002, i de
conformitat amb el que disposa l’article 90.2 i
3 i 92.1 de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.b)
del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, so-
bre 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 d’adhe-
sió del Patronat Municipal de Turisme de Sitges
al Conveni col·lectiu de treball del personal la-
boral de l’Ajuntament de Sitges per al període
15.4.2002-31.12.2004 al Registre de convenis de
la Delegació Territorial de Treball de Barcelona.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 26 de setembre de 2002

FRANCISCA ANTOLINOS I JIMÉNEZ

Delegada territorial de Barcelona

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD
d’adhesió del Patronat Municipal de Turisme de
Sitges al Conveni col·lectiu de treball del perso-
nal laboral de l’Ajuntament de Sitges per al pe-
ríode 15.4.2002-31.12.2004

Assistents
D’una part el senyor Pere Junyent i Dolcet,

alcalde-president de l’Ajuntament de Sitges i
dels seus Organismes Autònoms i Patronats i de
l’altra la senyora M. Vinyet Parés i Corretgè,
representant legal dels treballadors del Patro-
nat Municipal de Turisme.

Manifesten:
Que atès que la Comissió Negociadora del

personal laboral de l’Ajuntament de Sitges va
signar en sessió de data 22 de març de 2002 el
Conveni col·lectiu del personal laboral de
l’Ajuntament de Sitges.

Que atès l’acord a que es va arribar en la
Comissió Negociadora del dia 8 de març de 2002
sobre la voluntat del personal del Patronat Mu-
nicipal de Turisme d’adherir-se al Conveni col·-
lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de
Sitges.

S’acorda l’adhesió del personal adscrit al
Patronat Municipal de Turisme al Conveni col·-
lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de
Sitges, amb les següents especificacions:

1. La jornada laboral del personal adscrit al
Patronat de Turisme serà en còmput anual la
mateixa que la fixada per al personal laboral

adscrit a l’Ajuntament de Sitges, sens perjudi-
ci de les jornades especials que s’escaiguin
d’acord amb la legislació que resulti d’aplicació.

2. L’horari laboral del personal adscrit al
Patronat de Turisme es realitzarà, sens perjudici
dels horaris especials que es puguin determinar,
de la següent forma:
Horari d’hivern:

Cinc matins per setmana, en règim de torns,
de 9 hores a 15 hores.

Dues tardes, en règim de torns, de 16 hores
a 18.30 hores.

Horari d’estiu (des de l’1 de juliol fins al 30
de setembre):

Torn de matí, de 9 hores a 15 hores.
Torn de tarda, de 15 hores a 21 hores.
Amb 2 dies de festa per setmana, en règim de

torns, divendres i dissabte, o diumenge i dilluns.

3. Per completar la jornada laboral anual
s’estableix un sistema de borsa d’hores, amb un
còmput anual de 50 hores, que permeti cobrir
tasques no regulars que no puguin ser realitzades
dintre de la jornada normal de treball.

4. Els dies 15 d’agost i el 3 de desembre són
a tots els efectes dies laborables per al personal
adscrit al Patronat de Turisme.

5. El personal del Patronat que assisteixi a
fires de turisme oficials en representació del
Patronat de Turisme podran descomptar de la
bossa d’hores fins a un màxim de 12 hores en el
supòsit de dia no laborable.

6. No els serà d’aplicació els articles 13.5, 14.4
i 15.1 del Conveni col·lectiu.

7. El personal adscrit al Patronat gaudirà de
4 dies de lliurança complementària al Nadal.

8. El personal adscrit al Patronat gaudirà de
5 dies de permís per assumptes personals, amb
els mateixos requisits que la resta de personal
laboral de l’Ajuntament, no obstant 2 d’aquest
dies es podran gaudir de forma continuada.

I per a la deguda constatació de tot el que s’ha
convingut, es signa el present Acord en el lloc
i la data de l’encapçalament.

(02.273.141)

*

DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT

RESOLUCIÓ
MAB/2823/2002, de 14 d’agost, de declaració de
no-aplicació del tràmit d’avaluació d’impacte
ambiental.

Vista la documentació presentada en el pro-
jecte d’encanonament de la clamor de la Gom-
balda (Noguera), del terme municipal d’Albesa,
tramitada per la Direcció General de Desenvo-
lupament Rural del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca;

Atès que el projecte no afecta cap espai d’in-
terès natural inclòs en el Pla d’espais d’interès
natural, aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de
desembre, ni hàbitat d’interès comunitari prio-
ritari, d’acord amb les directives 43/92/CE i 97/
62/CE;

Atès que el projecte esmentat no s’ajusta als
supòsits previstos a l’annex 1 del Decret 114/
1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambi-
ental;

Atès que la Llei 6/2001, de 8 de maig, estableix
que s’ha de determinar si aquest tipus de pro-
jectes (projectes de consolidació i millora de re-
gadius, annex 2, grup 1.c) s’han de sotmetre al
procediment d’avaluació d’impacte ambiental,
d’acord amb els criteris de selecció definits a
l’annex 3 d’aquesta Llei;

Atès que l’execució del projecte no represen-
ta un impacte ambiental significatiu i no supo-
sa cap afecció directa o indirecta sobre espais
amb formacions naturals d’interès botànic o
faunístic ni zones de gran valor patrimonial i
cultural, així com tampoc àrees de gran densi-
tat demogràfica;

En ús de les atribucions que em confereix el
Decret 181/2002, de 25 de juny, i l’article 14 de
la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organit-
zació, procediment i règim jurídic de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

—1 Declarar la no-aplicació del tràmit d’ava-
luació d’impacte ambiental al projecte d’enca-
nonament de la clamor de la Gombalda (Nogue-
ra), del terme municipal d’Albesa.

—2 Notificar aquesta Resolució a la persona
interessada.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix
la via administrativa, es pot interposar recurs
d’alçada davant el conseller de Medi Ambient
dins el termini d’un mes comptador a partir de
la rebuda d’aquesta notificació.

Barcelona, 14 d’agost de 2002

PERE MALUQUER I FERRER

Director general de Boscos i Biodiversitat

(02.261.018)

*


