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ACORD

GOV/134/2007, de 6 de novembre, sobre el desenvolupament i l’aplicació del punt 
5.5 del III Acord general de condicions de treball del personal de l’àmbit d’apli-
cació de la Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya per als anys 2005-2008, relatiu als serveis prestats.

El punt 5.5 del III Acord general de condicions de treball, aprovat per acord del 
Govern de data 8 de novembre de 2005, i publicat al DOGC núm. 4517, de 24 de 
novembre, estableix que el personal interí de l’àmbit d’administració i tècnic, amb 
tres anys ininterromputs d’antiguitat en la mateixa vinculació i que s’han presentat 
a procediments d’accés en els darrers 5 anys, pugui percebre retribucions vincu-
ncfgu"cnu"cp{u"fg"ugtxgku"rtguvcvu"gp"cswguvc"cfokpkuvtcek„."cod"nc"Ýpcnkvcv"swg."
d’acord amb la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, puguin tenir 
efectes econòmics a partir del dia 1 de gener de 2007. Aquests criteris s’hauran de 
concretar a la Mesa Sectorial de Negociació del personal d’administració i tècnic. 
Aquest dret s’abonarà mitjançant el pagament d’una quantitat equivalent a la que 
estableix la Llei de pressupostos de l’Estat per a la retribució d’aquest concepte, i 
vkpft§"ect§evgt"Ýz."kpfgrgpfgpvogpv"fg"nc"fwtcfc"fgnu"ugtxgku"rtguvcvu0

La Mesa sectorial de Negociació del personal d’administració i tècnic en la seva 
reunió del dia 19 de març de 2007, en compliment del que preveu el punt 5.5 del 
III Acord general de condicions de treball, va concretar els criteris que s’hauran de 
complir per poder gaudir del dret a percebre retribucions vinculades als anys de 
serveis prestats, d’acord amb el text següent:

Pel que fa als tres anys d’antiguitat ininterromputs, va determinar que es conside-
rarà com a continuïtat les interrupcions entre vinculacions no superiors a 20 dies, 
com passa amb el personal laboral respecte del reconeixement de triennis.

Pel que fa al manteniment de la mateixa vinculació, va determinar que per al gau-
diment del dret serà necessari estar vinculat funcionarialment amb l’Administració 
de la Generalitat mitjançant la pertinença a qualsevol cos o escala.

Pel que fa a la presentació a procediments d’accés en els darrers 5 anys, va de-
terminar que es requerirà una actuació activa per part del personal interí, de forma 
que serà necessari que s’hagi realitzat almenys el primer exercici de les proves 
d’algun procés selectiu funcionarial per accedir a algun dels cossos o escales de 
l’Administració de la Generalitat que hagi tingut lloc en els darrers 5 anys, tenint en 
compte la data de reconeixement del gaudiment d’aquest dret, llevat que no s’hagi 
publicat, pel que fa als cossos especials de l’Administració de la Generalitat, cap 
convocatòria de procés selectiu per accedir a cap dels cossos o escales respecte 
dels quals la persona que sol·liciti el reconeixement del dret hagi estat nomenada 
interina durant aquest període de temps dels darrers 5 anys.

La percepció de retribucions vinculades als anys de serveis prestats per part del 
personal interí del sector d’administració i tècnic és un dret reconegut convenci-
onalment que, des d’un punt de vista jurídic, té el caràcter de norma pactada per 
determinar les condicions de treball d’aquest personal, amb els corresponents drets 
i obligacions per a totes les parts afectades; i que l’Administració de la Generalitat 
compleix mitjançant l’acord de la mesa sectorial de negociació del personal d’ad-
ministració i tècnic, i el present Acord del Govern.

En conseqüència, a proposta del conseller de Governació i Administracions 
Públiques, el Govern,
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ACORDA:

—1 L’abonament, en les termes que preveu el III Acord general de condicions de 
treball, de retribucions vinculades als anys de serveis prestats a l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya. Té dret a percebre aquestes retribucions el personal 
interí de l’àmbit d’administració i tècnic, amb tres anys ininterromputs d’antiguitat 
en la mateixa vinculació i que s’hagi presentat a procediments d’accés en els dar-
rers 5 anys, de conformitat amb la concreció que la Mesa Sectorial de Negociació 
d’Administració i Tècnic va fer d’aquests criteris en la seva sessió del dia 19 de 
març de 2007.

—2 Els efectes econòmics de l’abonament d’aquestes retribucions seran a partir 
del dia 1 de gener de 2007 per aquell personal que tingui dret a percebre-les des 
fÓcswguvc"fcvc"rgtswfl"eqornkc"gnu"tgswkukvu"swg"lwuvkÝswgp"gn"pckzgogpv"fÓcswguv"
dret, o des del primer dia del mes següent a la data en què es compleixin pel cas 
swg"cswguvc"ukiwk"rquvgtkqt"cn"fkc"3"fg"igpgt"fg"4229."k"Ýpu"c"nÓgpvtcfc"gp"xkiqt"fg"
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic que preveu a l’article 25.2 el reconeixement de 
vtkgppku"cn"rgtuqpcn"kpvgt‡."gn"swcn"eqorqtvct§"nc"Ýpcnkv¦cek„"fgn"ftgv"c"rgtegdtg"ecr"
retribució vinculada a serveis prestats atès que queda subsumit en el reconeixement 
del trienni.

—3 La quantitat a abonar serà equivalent a l’import establert a la Llei de pressu-
postos de l’Estat per a l’any 2007 en concepte de trienni, en funció del grup al que 
estigui adscrit l’interí que tingui dret a percebre-la. Aquesta quantitat tindrà caràcter 
Ýz."kpfgrgpfgpvogpv"fg"nc"fwtcfc"fgnu"ugtxgku"rtguvcvu."gu"rgtegdt§"gp"eqpegrvg"fg"
la totalitat dels serveis prestats mitjançant un import unitari que s’ha de mantenir 
durant tot el període de gaudiment.

—4 Els secretaris generals dels departaments de l’Administració de la Generalitat 
reconeixeran el dret a percebre aquesta retribució vinculada als anys de serveis 
prestats, tot determinant la data d’efectes i la quantia de l’import a abonar, en funció 
fg"nc"uqnánkekvwf"kpfkxkfwcn"swg"cod"cswguvc"Ýpcnkvcv"jcwt§"fg"rtgugpvct"gn"rgtuqpcn"
interí de l’àmbit d’administració i tècnic que tingui dret a la percepció d’aquesta 
retribució, manifestant que s’acompleixen els requisits i concretant els processos 
de selecció en què han participat presentant-se a la realització, com a mínim, d’una 
prova selectiva en els darrers 5 anys, anteriors al dia 1 de gener de 2007 o de la 
data de perfeccionament del dret si és posterior a aquest dia, tot declarant que les 
manifestacions i les dades que consten a la seva sol·licitud són certes; sense perju-
dici que per part dels responsables departamentals de recursos humans s’adoptin 
les mesures adequades per comprovar-ne la seva veracitat, i que es dedueixin les 
corresponents conseqüències administratives en cas que resultin falses.

—5 Autoritzar els departaments de Governació i Administracions Públiques i 
d’Economia i Finances a donar les instruccions necessàries per a l’aplicació d’aquest 
Acord.

—6 Aquest Acord es publicarà al Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.

Barcelona, 6 de novembre de 2007

LAIA BONET RULL

Secretària del Govern

(07.313.150)

*
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ACORD

GOV/131/2007, de 12 de novembre , pel qual es declara l’ocupació urgent dels béns 
afectats d’expropiació per les obres d’execució del Projecte MG05041, “Millora 
local. Millora de nus. Millora de la intersecció entre les carreteres GI-683 (PK 
4,540) i GI-644 (PK 8,300). Tram: Serra de Daró”, del terme municipal de Serra 
de Daró.

El Projecte MG05041, “Millora local. Millora de nus. Millora de la intersecció 
entre les carreteres GI-683 (PK 4,540) i GI-644 (PK 8,300). Tram: Serra de Daró”, 
del terme municipal de Serra de Daró, va ser aprovat el 27 de juliol de 2007 per la 
Direcció General de Carreteres, d’acord amb el que preveu la Llei 7/1993, de 30 de 
setembre, de carreteres.

L’aprovació del Projecte per l’Administració porta implícita la declaració d’utilitat 
pública i la necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats.

Actualment, el nus objecte d’aquest Projecte constitueix l’entroncament de la 
GI-664 cap a Vullpellac, amb la GI-643, que discorre des de Torrella de Montgrí 
a Parlavà, situat dins del nucli urbà de Serra de Daró. El nus es troba envoltat per 
sòl urbà (industrial per la banda nord). Així mateix per la banda sud-oest hi ha una 
parcel·la on s’estan construint equipaments destinats a diverses activitats del mu-
pkekrk0"Gp"cswguvc"¦qpc"gn"vt§pukv"fg"xgjkengu"fiu"eqpuvcpv"cvflu"swg"eqpÞwgkz"nc"¦qpc"
industrial, amb el conseqüent pas de camions de gran tonatge, amb la circulació 
dels vehicles que entronquen cap a altres termes municipals.

Tot això comporta que al punt on es desenvoluparà aquest Projecte es realitzin 
pqodtququ"k"xctkcvu"oqxkogpvu"fg"vt§Ýe"tqfcv"cnjqtc."ckz‡"eqo"etgwcogpvu"fg"nc"
via per continuar cap a altres direccions, sovint arriscats i ràpids i minvats de vi-
sibilitat. Aquest volum de trànsit actual es preveu que s’ampliarà quan es posin en 
funcionament les noves instal·lacions municipals que s’estan executant juntament 
amb l’ampliació de la zona industrial que està prevista, fets que derivaran en un 
increment del risc en la seguretat viària.

L’obra projectada consisteix en una rotonda que ha de resoldre l’ordenació del 
vt§pukv"k"oknnqtct§"nc"Þw•fguc."hwpekqpcnkvcv"k"ugiwtgvcv"fg"nc"etw•nnc"fÓcswguvc"¦qpc0"
Per tal d’optimitzar la circulació i garantir la màxima seguretat, s’ha previst un di-
àmetre exterior que permeti la circulació simultània per l’anell d’un vehicle pesant 
i un turisme i, a més, l’obra gaudirà d’una senyalització i enllumenat acurats.

Rgt"vcpv."tguwnvc"ceqpugnncdng."c"Ý"fg"rqfgt"eqogp›ct"ngu"qdtgu"cn"ofiu"cxkcv"rqu-
sible, aplicar el procediment excepcional per a l’ocupació dels béns afectats que 
preveu l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa.

D’acord amb la redacció de l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa, s’ha 
efectuat la retenció corresponent del crèdit de l’import previst per al pagament de 
preu just dels béns i drets afectats.

En compliment del que disposa l’article 56 del Reglament de la Llei d’expropia-
ció forçosa, s’ha tramitat l’expedient d’informació pública, durant el termini de 15 
dies. Les al·legacions i/o manifestacions aportades seran degudament valorades 
en l’expedient d’expropiació.

D’acord amb tot el que s’ha exposat, vistos els preceptes d’aplicació que contenen 
la Llei d’expropiació forçosa i el seu Reglament d’aplicació, a proposta del conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques, el Govern adopta el següent
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	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa per al subministrament de gas liquat del petroli canalitzat a un hotel, un restaurant i nou habitatges emplaçats al carrer Única, s/n, de la població de Montardit de Baix, terme munic
	ipal de Sort (exp. 25-00039991-2007).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre l’autorització administrativa, la declaració d’utilitat pública i l’aprovació del projecte de relligament tècnic de gas natural al nucli urbà de Vilanova de Segrià (expedient DICT 25-00037859-2007).
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de consultoria i assistència.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 7 de novembre de 2007, pel qual es dóna publicitat a la resolució que assenyala dies per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades d’expropiació per l’execució del Projecte MG-05041, del terme municipal de Serra de Daró.
	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
	EDICTE
	de 8 de novembre de 2007, de notificació d’un acte administratiu dictat en l’expedient sancionador TFS200700088.
	GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació de diversos contractes.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	EDICTE
	de 9 de novembre de 2007, pel qual es notifica el plec de càrrecs formulat en la tramitació de l’expedient disciplinari incoat per resolució de 22 d’agost de 2007 a la senyora Anna Maria Gomà Stinchi.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	ANUNCI
	per a la licitació d’un contracte de serveis (exp. CSE/AH01/1100001380/08/CA).
	ANUNCI
	per a la licitació d’un contracte administratiu especial plurianual (exp. AE/AH02/1100015258/08/CA).
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a l’Anunci pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministrament (exp. CS/CCOO/1100011437/07/CA) (DOGC núm. 5000, pàg. 43209, de 2.11.2007).
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	EDICTE
	de 7 de novembre de 2007, pel qual es notifica la provisió d’arxivament d’actuacions corresponent a un expedient sancionador (exp. CA-C-31/2004).
	EDICTE
	de 7 de novembre de 2007, pel qual es notifica l’inici d’expedients sancionadors i plecs de càrrecs.
	EDICTE
	de 7 de novembre de 2007, pel qual es notifiquen propostes de resolució d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 7 de novembre de 2007, pel qual es notifiquen propostes de resolució d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 7 de novembre de 2007, pel qual es notifiquen resolucions d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 8 de novembre de 2007, pel qual es notifica la resolució d’un expedient sancionador (núm. ID-E-3-2007).
	EDICTE
	de 8 de novembre de 2007, pel qual es notifica una proposta de resolució d’expedient sancionador (exp. PV-G-024/2007).
	EDICTE
	de 8 de novembre de 2007, pel qual es notifica una proposta de resolució d’expedient sancionador (exp. ID-E-8-2007).
	REGS DE CATALUNYA, SA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	EDICTE
	de 31 d’octubre de 2007, pel qual es fan públiques resolucions dictades per la directora dels Serveis Territorials de Treball a Girona en expedients de sanció per infraccions d’ordre social.
	EDICTE
	de 5 de novembre de 2007, pel qual es fan públiques les resolucions dictades pel director general de Relacions Laborals en matèria d’expedients sancionadors per infracció de normes laborals i de prevenció de riscos laborals.
	EDICTE
	de 5 de novembre de 2007, de notificació de resolució d’un recurs d’alçada presentat contra una resolució de no homologació com a entitat acreditada per a l’assessorament de les persones emprenedores.
	ANUNCI
	pel qual es fa públic el dipòsit dels Estatuts de l’organització empresarial denominada Associació de Locals d’Oci Nocturn de Manresa.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 6 de novembre de 2007, de notificació de diverses resolucions d’expedients en matèria d’habitatge.
	EDICTE
	de 6 de novembre de 2007, de notificació de diverses resolucions d’expedients en matèria d’habitatge.
	EDICTE
	de 6 de novembre de 2007, de notificació de diverses resolucions d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 6 de novembre de 2007, de notificació de diversos acords d’expedients sancionadors.
	AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte pel sistema de concurs (clau 07086).
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	d’informació pública del lloc, el dia i l’hora per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades per l’execució del projecte de remodelació de l’estació de bombament nord i canonada d’impulsió del sistema de col·lectors de Castellar 
	del Vallès.
	ANUNCI
	d’informació pública del projecte constructiu de l’EDAR i dels col·lectors en alta de Montví de Baix, al terme municipal de Moià, i de la llista dels béns i els drets afectats per les obres (clau S-AA-01071-P).
	ANUNCI
	d’informació pública del projecte constructiu de l’EDAR i dels col·lectors en alta del Guixaró, al terme municipal de Casserres, i de la llista dels béns i els drets afectats per les obres (clau S-AA-01061-P).
	ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA -
	AIGÜES DEL TER I DEL LLOBREGAT,
	EMPRESA PÚBLICA
	ANUNCI
	d’informació pública sobre el “Projecte constructiu per a l’abastament d’aigua potable en alta a Sant Pere de Vilamajor i Cànoves i Samalús. Tram: Alfou - Mirador”.
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	COMARCALS
	ALT EMPORDÀ
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	DE JUSTÍCIA
	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 504/2007).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 449/2007).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 92/2006).
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Primera de l’Audiència Provincial de Girona, sobre actuacions de procediment ordinari (rotlle 614/2006).
	EDICTE
	de la Secció Quinzena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (rotlle 498/2006).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Sabadell, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 25/2003).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 139/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 23 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 613/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 249/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de l’Hospitalet de Llobregat, sobre actuacions de judici de procediment ordinari (exp. 581/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Tarragona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1201/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Mataró, sobre actuacions de judici procediment ordinari (exp. 768/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 del vendrell, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 40/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 29 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 148/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 51 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1055/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Sant Feliu de Llobregat, sobre procediment jurisdicció voluntària (exp. 79/2005).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Mataró, sobre actuacions de judici de faltas (exp. 812/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Vilafranca del Penedès, sobre procediment ordinari (exp.84/2005).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Reus, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 592/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Vilafranca del Penedès, sobre procediment ordinari (exp. 288/2005).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 15 de Barcelona, sobre actuacions de mides provisionals prèvies a la demanda (exp. 151/2007).
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a l’Edicte del Jutjat de Primera Instància núm. 2, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 398/2006), publicat al DOGC núm. 5001, pàg. 43761, de 5.11.2007.
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