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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I PESCA

ORDRE
de 23 de juny de 1999, per la qual s’estableix el
procediment per obtenir les autoritzacions per re-
alitzar certàmens i altres concentracions d’ani-
mals vius a Catalunya.

El Decret 235/1998, de 8 de setembre, sobre
regulació de certàmens i altres concentracions
d’animals vius a Catalunya (DOGC núm. 2724,
de 15.9.1998), en preveu el desenvolupament
d’acord amb les exigències específiques dels
diferents tipus de certàmens i de les diferents
espècies animals amb què s’hi pot concórrer.

Atesa la importància del fet que el Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia i Pesca controli
qualsevol concentració d’animals per les seves
implicacions des del punt de vista no solament
zootècnic sinó també sanitari;

A proposta del director general de Produc-
ció i Indústries Agroalimentàries i en ús de les
atribucions que m’han estat conferides,

ORDENO:

Article 1
Objecte

L’objecte d’aquesta Ordre és l’establiment del
procediment per obtenir les autoritzacions per
a la realització de certàmens i altres concentra-
cions d’animals vius a Catalunya.

Article 2
Procediment

El procediment que cal seguir per a la trami-
tació de l’autorització que habiliti per a la rea-
lització dels certàmens i altres concentracions
d’animals vius és el següent:

2.1 Les oficines comarcals resoldran les
sol·licituds d’autorització per a la realització dels
certàmens classificats com a mostres, d’acord
amb l’article 2.2.d) del Decret 235/1998, de 8 de
setembre, sobre regulació de certàmens i altres
concentracions d’animals vius a Catalunya, una
vegada comprovat que la documentació presen-
tada s’ajusta al que estableix l’esmentat Decret.

2.2 La secció territorial de Ramaderia i
Sanitat Animal corresponent al lloc on es rea-
litzi el certamen resoldrà les sol·licituds d’auto-
rització per a la realització dels certàmens dife-
rents de les mostres, d’acord amb la classificació
de l’article 2.2 del Decret 235/1998, de 8 de se-
tembre, amb l’informe previ dels serveis vete-
rinaris de l’oficina comarcal corresponent, una
vegada comprovat que la documentació s’ajusta
al que estableix l’esmentat Decret.

2.3 El Servei de Ramaderia de la Direcció
General de Producció i Indústries Agroalimen-
tàries resoldrà les sol·licituds d’autorització per
a la realització dels certàmens diferents de les
mostres, d’acord amb la classificació de l’article
2.2 del Decret 235/1998, de 8 de setembre, en els
quals la totalitat o part dels animals amb què s’hi
prengui part procedeixin d’explotacions rama-
deres o nuclis zoològics ubicats fora de
Catalunya, amb l’informe previ de la secció ter-
ritorial de Ramaderia i Sanitat Animal corres-
ponent al lloc on es realitzi el certamen.

Els serveis veterinaris de l’oficina comarcal
corresponent comprovaran que la documentació
presentada s’ajusta al que estableix l’esmentat
Decret.

Article 3
Sol·licituds conjuntes

3.1 Per tal d’obtenir l’autorització genèri-
ca que preveu l’article 8 del Decret 235/1998, de
8 de setembre, la persona o entitat responsable
de l’organització presentarà la sol·licitud i la do-
cumentació justificativa que estableix l’article
7 de l’esmentat Decret. El Servei de Ramade-
ria de la Direcció General de Producció i Indús-
tries Agroalimentàries del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca resoldrà la sol·licitud
per a la realització d’aquests certàmens.

3.2 Una vegada obtinguda l’autorització
genèrica, la persona o entitat responsable dels
certàmens ha de comunicar a les oficines comar-
cals corresponents als llocs de realització, i per
a cada certamen, les dades següents:

Dies i hores de realització del certamen.
Municipi i lloc on es durà a terme.
Nombre d’animals que es preveu que hi hagi

i procedència, classificats per espècies.
Nom, adreça i telèfon del responsable de l’or-

ganització.
Nom del veterinari responsable.
Aquestes dades es comunicaran amb una

antelació mínima de 15 dies abans de la realit-
zació del certamen i a la comunicació cal adjun-
tar una còpia de l’informe favorable de l’ajun-
tament, d’acord amb el que preveu l’article 8 del
Decret esmentat.

Article 4
Animals de fauna salvatge, verinosos o tòxics

Per a l’autorització de la realització dels cer-
tàmens en els quals es pugui prendre part amb
animals que pertanyin a la fauna salvatge i amb
animals verinosos o tòxics, caldrà l’informe previ
favorable del Servei de Protecció i Gestió de la
Fauna.

Article 5
Control de la realització del certamen

Per tal d’acreditar el compliment de l’article
3.2 del Decret 235/1998, de 8 de setembre, i en
els casos en què el Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca ho estableixi, l’organització
del certamen haurà de disposar d’una persona
qualificada, en funció del tipus d’animals que hi
hagi, per controlar que durant la seva realitza-
ció no s’ocasiona sofriment ni maltractament als
animals. Aquesta persona podrà interrompre les
activitats del certamen quan comprovi que al-
gun animal està patint sofriments.

Article 6
Venda de gossos i gats

L’autorització per realitzar la venda de gos-
sos i gats en certàmens o altres concentracions
d’animals vius que estableix l’article 3.4 del
Decret 235/1998, de 8 de setembre, s’ha de sol·-
licitar de manera expressa juntament amb la
sol·licitud per a la realització del certamen i
requerirà l’informe previ favorable del Servei
de Protecció i Gestió de la Fauna. A la sol·licitud
s’ha de fer constar el nombre d’aquests animals
i especificar-ne l’espècie, la raça, l’edat i la pro-
cedència.

Article 7
Comunicació interna

Les oficines comarcals i els serveis territori-
als comunicaran mensualment al Servei de
Ramaderia els certàmens la realització dels quals

vialitat estructuradora del nucli urbà que arri-
ba fins a aquest sector.
—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra els acords anteriors, que no exhaurei-
xen la via administrativa, es pot interposar un
recurs d’alçada davant el conseller de Política
Territorial i Obres Públiques en el termini d’un
mes a comptar de la data de publicació d’aquest
Edicte. El recurs s’entendrà desestimat si pas-
sen tres mesos sense que hi hagi cap resolució
expressa i quedarà aleshores oberta la via con-
tenciosa administrativa.

Tarragona, 7 de juliol de 1999

M. DEL MAR POMARES GARCÍA
Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Tarragona en funcions
(99.173.111)

CORRECCIÓ D’ERRADA
a l’Edicte de 21 de maig de 1999, sobre una re-
solució del conseller de Política Territorial i Obres
Públiques referent al municipi de Malla (DOGC
núm. 2894, pàg. 6881, de 21.5.1999).

Havent observat una errada al text de l’es-
mentat Edicte, tramès al DOGC i publicat al
núm. 2894, pàg. 6881, de 21.5.1999, se’n detalla
l’oportuna correcció:

A l’expedient 174/99 de Malla, on diu:
“—1 Suprimir la prescripció 1.2 de l’acord

impugnat i substituir-la per la següent: el Pla
especial permetrà l’ampliació de la nau existent,
sent l’ocupació màxima del 38,58%, la qual...”,
ha de dir:

“—1 Suprimir la prescripció 1.2 de l’acord
impugnat i substituir-la per la següent: el Pla
especial permetrà l’ampliació de la nau existent,
sent l’ocupació màxima del 38,5%, la qual...”.

Barcelona, 5 de juliol de 1999

ROSER CLARIANA I SELVA
Cap de la Secció de Recursos
(99.172.111)

*
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s’ha autoritzat o denegat, amb la identificació
del certamen d’acord amb la classificació de l’ar-
ticle 2 del Decret 235/ 1998, de 8 de setembre,
el municipi de realització, les dates en què tin-
drà lloc, el nombre aproximat d’animals que hi
haurà, diferenciat per espècies, i, en cas de de-
negació, l’especificació de les seves causes.
Aquestes dades també es comunicaran quan es
realitzin concentracions d’animals classificades
com a altres concentracions d’acord amb l’article
2.3 de l’esmentat Decret.

Barcelona, 23 de juny de 1999

FRANCESC XAVIER MARIMON I SABATÉ
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
(99.162.126)

RESOLUCIÓ
de 21 de juny de 1999, per la qual s’aprova la
constitució i la inscripció de societats agràries de
transformació.

Les sol·licituds presentades per les entitats
que figuren a l’annex d’aquesta Resolució s’ajus-
ten al que disposen el Reial decret 1776/1981,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova l’Estatut que
regula les societats agràries de transformació
(BOE núm. 194, de 14.8.1981), i l’Ordre de 27
de gener de 1989 (DOGC núm. 1108, de
17.2.1989).

Vista la proposta de qualificació favorable
formulada pel Servei Jurídic,

RESOLC:

Article únic
Aprovar la constitució i la inscripció de les

societats agràries de transformació (SAT) que
es detallen a l’annex d’aquesta Resolució.

Barcelona, 21 de juny de 1999

LLUÍS VÀZQUEZ I PUEYO
Secretari general

ANNEX

SAT: Cultius la vinya, SAT.
Núm. d’inscripció: 1403 CAT.
Domicili: carretera d’Argentona, km 0,500,
Vilassar de Mar, comarca del Maresme.
SAT: Cultius Solés, SAT.
Núm. d’inscripció: 1404 CAT.
Domicili: carretera de Santa Coloma de Farners,
18, Riudarenes, comarca de la Selva.
(99.159.030)

*

DEPARTAMENT
DE TREBALL

RESOLUCIÓ
de 27 de juliol de 1998, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu
de treball de l’Ajuntament de Tarragona i els tre-
balladors al seu servei (text refós, personal labo-
ral) per als anys 1997-1998 (codi de conveni
núm. 4301042).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball
de l’Ajuntament de Tarragona i el personal al
seu servei (text refós, personal laboral) per als
anys 1997-1998 presentat per les parts negoci-
adores el 14.5.1998, subscrit per representants
de l’empresa i dels seus treballadors el 23.4.1998,
i de conformitat amb el que disposen els articles
90.2 i 90.3 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, i altres normes d’aplicació,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció del Conveni col·-
lectiu de treball de l’Ajuntament de Tarragona
i el personal al seu servei (text refós, personal
laboral) per als anys 1997-1998 en el registre de
convenis d’aquesta Delegació Territorial de
Treball de Tarragona.

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

Notifiqueu aquesta resolució a la Comissió
Negociadora del Conveni col·lectiu.

Tarragona, 27 de juliol de 1998

JOSEP DESCARREGA I ALCOVER
Delegat territorial de Tarragona

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI
col·lectiu de treball de l’Ajuntament de Tarragona
per al període 1997-1999 (text aprovat pel Consell
plenari l’1.4.1998 i pactat per la Mesa Negocia-
dora el 20.4.1998)

CAPÍTOL 1
Condicions generals

Article 1
Àmbit personal

Aquest conveni serà aplicable a tot el perso-
nal que presta servei a l’Ajuntament de Tarra-
gona mitjançant una relació laboral.

Article 2
Vigència i durada

Aquest conveni entrarà en vigor a partir de
la seva signatura per part del Comitè Unificat
de Personal (CUP), al qual s’hi podran afegir les
seccions sindicals d’UGT i CCOO, i la seva apro-
vació pel Consell plenari de l’Ajuntament, en-
cara que tindrà efectes retroactius, a nivell sa-
larial, a partir del gener de 1997.

La seva durada serà fins el 31 de desembre de
1999, i es prorrogarà per reconducció tàcita si cap

de les parts no formula denúncia de rescissió o
revisió amb una antelació mínima de tres mesos
respecte a la data d’acabament dels pactes.

Un cop feta la denúncia, les parts es compro-
meten a iniciar les negociacions dins el termi-
ni dels trenta dies següents.

En el cas que alguna administració impugni
aquest conveni, en tot o en alguna de les seves
parts, tornaran tots els acords i convenis sobre
condiciones de treball del personal municipal a
la mesa negociadora.

Article 3
Clàusula de garantia ad personam

Es garanteix el respecte als drets adquirits
mitjançant qualsevol contracte, acord o dispo-
sició que no vulneri el dret administratiu. Les
condiciones pactades en aquest conveni es con-
sideren mínimes i, consegüentment, qualsevol
pacte o disposició anterior més favorable ha de
prevaldre sobre el que s’estableix aquí.

Article 4
Comissions

1. Comissió paritària d’interpretació, estudi
i seguiment

Com a òrgan d’interpretació, estudi i segui-
ment del conveni es constitueix una comissió
formada per 8 membres, que podran tenir els
respectius suplents, 4 dels quals representen la
Corporació i 4 el personal.

2. Comissió de valoració dels llocs de treball
i promoció interna

A efectes de promoció interna i provisió de
llocs de treball, s’acorda la participació del CUP
en la confecció de la normativa de promoció
interna, amb criteris d’objectivitat i igualtat
d’oportunitats, per a l’accés a diferents llocs de
treball. Aquesta normativa contindrà aspectes
com els sistemes de selecció, requisits per a
participar en els processos selectius, mèrits a
valorar, etc.

3. Comissió de formació
Es crearà una comissió mixta per a tractar

temes de formació, vetllar pel compliment dels
acords en matèria de formació i reciclatge, de-
terminar el procés per a l’accés a cursos, etc.

Aquesta comissió elaborarà anualment, du-
rant el període de vigència d’aquest conveni, un
pla de formació, i establirà l’ordre de la formació
i la seva prioritat. També supervisarà l’adequada
execució de les accions formatives.

4. Comissió del fons social
Es constitueix la comissió del fons social, in-

tegrada per representants dels treballadors, per
a la resolució de les peticions a fons social, que
es reunirà amb una periodicitat d’una vegada al
trimestre, per a donar la conformitat o no a les
peticions presentades.

Aquesta comissió podrà proposar a la comis-
sió informativa de personal el pagament de pres-
tacions no contemplades al barem, per tal que
faci, si s’escau, la proposta de resolució pertinent.

Article 5
Organització del treball

L’organització del treball és competència
exclusiva dels òrgans directius de l’Ajuntament,
sense perjudici de les funcions que l’article 64
de l’Estatut dels treballadors i l’article 32 de la
Llei 9/1987, de 12 de juny, atribueixen al Comitè
d’empresa i a la Junta de personal, respectiva-
ment, i dels acords continguts en aquest text.


