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Contra aquesta resolució, que no exhaureix
la via administrativa, els interessats poden interposar recurs d’alçada davant el conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (c. Camp de Mart,
35, 25004 Lleida), en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, d’acord amb el que disposen els articles
114 i 115 de la Llei 30/1992, modificats per la Llei
4/1999, de 13 de gener.
Lleida, 17 de novembre de 2005
JORDI WILLIAM CARNES AYATS
Director general de Desenvolupament Rural
P. D. s. (Resolució de 29 de maig de 2003)

MARIA MONTSERRAT GIL DE BERNABÉ SALA
Directora dels Serveis Territorials a Lleida
PG-139585 (05.325.008)

CORRECCIÓ D’ERRADES
a l’Ordre ARP/276/2005, de 14 de juny, per la
qual s’aprova el Reglament de la Denominació
d’Origen Tarragona (DOGC núm. 4410, pàg.
18465, de 21.6.2005).
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A la pàgina 18468, article 19.9, on diu:
“...volumètric natural mínim d’11% vol i un
grau...”,
ha de dir:
“...volumètric natural mínim de 12% vol i un
grau...”

CORRECCIÓ D’ERRADES
a l’Ordre ARP/297/2005, de 20 de juny, per la
qual s’aprova el Reglament de la Denominació
d’Origen Costers del Segre (DOGC núm. 4417,
pàg. 19839, d’1.7.2005).

A la pàgina 18474, annex 3, on diu:
“Moscatell de gra petit o de Frontignan.
”Moscatell de gra gros o d’Alexandria.”,
ha de dir:
“Moscatell de gra petit.
”Moscatell d’Alexandria.”.

Havent observat errades al text de l’esmentada Ordre, tramès al DOGC i publicat al núm.
4417, pàg. 19839, d’1.7.2005, se’n detallen les
oportunes correccions:
A la pàgina 19841, annex 1, l’article 12, on diu:
“Article 12
“Zona de criança
”12.1 La zona de criança dels vins...”,

A la pàgina 18474, annex 3, on diu:
“Monestrell o garrut.”,
ha de dir:
“Monastrell o morastrell.”.

ha de dir:

A la pàgina 18474, annex 3, on diu:
“Samsó o carignane.”,
ha de dir:
“Mazuela o samsó.”.

“Article 12
”Zona d’envelliment o criança
”12.1 La zona d’envelliment o criança dels
vins...”.

Barcelona, 14 de novembre de 2005
JOSEP PAU I PERNAU
Secretari general
(05.314.165)

A la pàgina 19841, article 13.2, on diu:
“Per als vins negres aquest procés tindrà una
permanència mínima en bóta de fusta de roure de...”,
ha de dir:

Havent observat errades al text de l’esmentada Ordre, tramès al DOGC i publicat al núm.
4410, pàg. 18465, de 21.6.2005, se’n detallen les
oportunes correccions:
A la pàgina 18466, annex 1, article 12, on diu:
“Article 12
”Zona de criança
”12.1 La zona de criança...”,
ha de dir:
“Article 12
”Zona d’envelliment o criança
”12.1 La zona d’envelliment o criança...”.

CORRECCIÓ D’ERRADES
a l’Ordre ARP/286/2005, de 15 de juny, per la
qual s’aprova el Reglament de la Denominació
d’Origen Montsant (DOGC núm. 4414, pàg.
19384, de 28.6.2005).
Havent observat errades al text de l’Ordre esmentada, tramès al DOGC i publicat al núm.
4414, pàg. 19384, de 28.6.2005, se’n detalla
l’oportuna correcció:

A la pàgina 18466, article 13.2, on diu:
“Aquest procés tindrà una permanència mínima en bóta de fusta de roure de....”,
ha de dir:
“En aquest procés els vins negres hauran de
tenir una permanència mínima en bóta de fusta de roure de...”.

A la pàgina 19386, a l’article 12, on diu:
“Article 12
“Zona de criança
“12.1 La zona de criança dels vins...”,
ha de dir:
“Article 12
“Zona d’envelliment o criança
“12.1 La zona d’envelliment o criança dels
vins...”;

A la pàgina 18467, article 16.1, on diu:
“...en recipients de fusta...”,
ha de dir:
“...en recipients de fusta de roure...”.

A la pàgina 19386, a l’article 16.1, on diu:
“...en recipients de fusta amb...”,
ha de dir:
“...en recipients de fusta de roure amb...”;

A la pàgina 18467, article 16.2, on diu:
“...el tipus de recipient de fusta...”,
ha de dir:
“...el tipus de recipient de fusta de roure...”.

A la pàgina 19386, a l’article 16.1, on diu:
“... de recipient de fusta en...”,
ha de dir:.
“... de recipient de fusta de roure en...”;

A la pàgina 18467, article 19.1, on diu:
“Vins escumosos
”Tipus de vi: vins escumosos de qualitat.
”Grau alcohòlic volumètric adquirit mínim
9,5% vol, màxim 12,5% vol.”,
ha de dir:
“Vins escumosos
”Tipus de vi: vins escumosos de qualitat.
”Grau alcohòlic volumètric adquirit mínim
10,5% vol, màxim 12,5% vol.”.
A la pàgina 18468, article 19.6, on diu:
“...moscatell Frontignan...”
ha de dir:
“...moscatell de gra petit...”

A la pàgina 19393, a l’annex 3, on diu:
“Samsó o carignane”,
ha de dir:
“Mazuela o samsó”;
A la pàgina 19393, a l’annex 3, on diu:
“Monestrell”,
ha de dir:
“Monastrell o morastrell”.
Barcelona, 14 de novembre de 2005
JOSEP PAU I PERNAU
Secretari general
(05.314.095)

“En aquest procés els vins negres hauran de
tenir una permanència mínima en bóta de fusta de roure de...”.
A la pàgina 19842, article 16.1, on diu:
“...en recipients de fusta amb...”,
ha de dir:
“...en recipients de fusta de roure amb...”.
A la pàgina 19842, article 16.2, on diu:
“...de recipient de fusta en...”,
ha de dir:
“...de recipient de fusta de roure en...”.
A la pàgina 19848, annex 3, on diu:
“Moscatell de gra gros o d’Alexandria
”Malvasia o subirat parent
”Albarinho
”Varietats blanques autoritzades
”Albarinho
”Moscatell de gra petit de Filadèlfia
”Varietats negres recomanades
”Garnatxa negra
”Ull de llebre
”Cabernet sauvignon
”Merlot
”Monestrell o garrut
”Trepat
”Samsó
”Pinot noir”,
ha de dir:
“Moscatell d’Alexandria
”Malvasia o subirat parent
”Varietats blanques autoritzades
”Moscatell de gra petit
”Varietats negres recomanades
”Garnatxa negra
”Ull de llebre
”Cabernet sauvignon
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DEPARTAMENT
DE TREBALL I INDÚSTRIA
RESOLUCIÓ
TRI/3293/2005, de 10 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acta de la
Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Hotel Fira Palace, SA (codi de
conveni núm. 0812902).

”Merlot
”Monastrell o morastrell
”Trepat
”Mazuela o samsó
”Pinot noir”.
Barcelona, 14 de novembre de 2005
JOSEP PAU I PERNAU
Secretari general
(05.314.077)

*

Vist l’Acta de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Hotel Fira
Palace, SA, subscrit pels representants de l’empresa i pels dels seus treballadors el dia 20 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 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, i el
Decret 68/2004, de 20 de gener, d’estructuració
i de reestructuració de diversos departaments
de l’Administració de la Generalitat, modificat
pel Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d’òrgans territorials de l’Administració
de la Generalitat,
RESOLC:
—1 Disposar la inscripció de l’Acta de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball
de l’empresa Hotel Fira Palace, SA (codi de
conveni núm. 0812902) 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, 10 de juny de 2005
SALVADOR ÁLVAREZ VEGA
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona en funcions
Traducció del text original signat per les parts
ACTA
de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu
de l’empresa Hotel Fira Palace, SA
Assistents:
Per l’empresa: Francesc Solé Marsá, José
Moreno Rodríguez i Imma Galceran Peiró.
Pel Comitè d’Empresa: Pedro Gil Arjona,
Kamel Alouane i Carme Araez Giménez.
A les 11 hores del divendres 20 de maig de
2005, al saló Orotava de l’Hotel Fira Palace, es
reuneix la Comissió Paritària del segon Conveni
col·lectiu de l’Hotel Fira Palace, que arriba a les
conclusions d’aplicació següents:
1. Modificar l’article 17 del règim sancionador
S’ha de treure el paràgraf que diu: “(_)signat
a Bilbao, en data 27 de maig de 22”. El primer

paràgraf ha de quedar de la manera següent:
“Pel que fa a faltes i sancions, ambdues representacions es remeten al règim establert al Conveni col·lectiu de la indústria d’hoteleria i turisme de Catalunya i al tercer ALEH”.
2. Modificar la disposició addicional 1
S’ha d’afegir que “el personal esmentat (personal de bugaderia) ha de passar directament al
nivell 5 com a bugaders/eres.”
3. Revisió salarial
La revisió salarial és del 0,5%, aplicable a les
taules del 2004. L’augment salarial és del 2% més
el 0,5% corresponent al deute endarrerit entre
l’1 de maig de 2004 i el 30 d’abril de 2005.
Per al 2006 s’ha d’agafar com a base el pactat, amb un increment de les taules segons la
possible desviació de l’IPC entre l’1 de maig de
2005 i el 30 d’abril de 2006. S’ha de fer la revisió tan aviat com es constati oficialment aquesta
circumstància.
Estant d’acord amb els punts tractats, es dóna
per acabada la reunió a les 11.50 hores.
(05.263.124)

RESOLUCIÓ
TRI/3316/2005, de 22 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de
modificació del Conveni col·lectiu de treball de
l’empresa Serveis Integrals de Manteniment
Rubatec, SA (serveis de recollida i transport de
residus sòlids urbans de Lliçà d’Amunt) per als
anys 2004 i 2005 (codi de conveni núm.
0813021).
Vist l’Acord de modificació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Serveis Integrals
de Manteniment Rubatec, SA (serveis de recollida i transport de residus sòlids urbans de Lliçà
d’Amunt), subscrit pels representants de l’empresa i pels dels seus treballadors el dia 9 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 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, i el
Decret 68/2004, de 20 de gener, d’estructuració
i de reestructuració de diversos departaments
de l’Administració de la Generalitat, modificat
pel Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d’òrgans territorials de l’Administració
de la Generalitat,
RESOLC:
—1 Disposar la inscripció l’Acord de modificació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Serveis Integrals de Manteniment Ruba-

