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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

3.- D’altres disposicions

1.- Disposicions generals

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN
Núm. 4769
Llei 1/2001 de 5 de març, de cessió gratuïta a l’Ajuntament
d’Alcúdia d’uns trams de les carreteres C-712, C-713 i PM-225 al
seu pas pel nucli urbà
EL PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Sia notori a tots els ciudadans que el Parlament de les Illes Balears ha
aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 27.2 de
l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent.
LLEI
Exposició de motius.
En virtut del que estableix el paràgraf segon de l’article 42 de la Llei 11/
1990, de 17 d’octubre, de patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, les cessions gratuïtes que per taxació pericial excedeixen la quantitat de
150.000.000,- PTA. (cent cinquanta milions de pessetes) s’han de tramitar per
llei.
Atès que els trams objecte d’aquestes cessions gratuïtes no són necessaris
per a la xarxa de carreteres autonòmiques, se cedeixen a l’Ajuntament d’Alcúdia
perquè formin part de la xarxa viària municipal.
En aquesta cessió gratuïta concorre la utilitat pública prevista a l’article 42
de la Llei 11/1990, de 17 d’octubre, de patrimoni de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
Article únic.
Se cedeix gratuïtament a l’Ajuntament d’Alcúdia la titularitat dels trams de
les carreteres C-712, C-713 i PM-225, amb les característiques següents:
- Carretera C-713 Palma-Port d’Alcúdia, del PQ 52,5 al PQ 55,2.
- Carretera C-712 Artà-Port d’Alcúdia, del PQ 31,2 al PQ 32,7.
- Carretera PM-225 Port d’Alcúdia-Alcanada, del PQ 0,0 al PQ 3,1.
Les longituds aproximades a efectes de valoració són:
- C-713: 2,7 km.
- C-712: 1,5 km.
- PM-225: 3,1 km.

Núm. 4512
Resolució del director general de Treball i Salut Laboral de dia 19
de febrer de 2001, per la qual es fa públic la revisií salarial del
conveni col.lectiu del Transport de Mercaderies de les Illes
Balears (Codi: 07/00835, Exp.: 13, llibre III, assentament 19).
Direcció General de Treball i Salut Laboral
Ordenació Laboral (Convenis col·lectius)
Expedient: 13 (Llibre III, assentament 19 )
Codi del conveni: 07/00835.REVISIÓ SALARIAL DEL CONVENI COL·LECTIU DEL TRANSPORT
DE MERCADERIES DE LES ILLES BALEARS
La representació legal empresarial i la dels treballadors:
-FEDERACIÓ EMPRESARIAL BALEAR DE TRANSPORTS (FEBT),
-CCOO, i
-UGT,
han subscrit la REVISIÓ SALARIAL del seu conveni col·lectiu, i n’he vist
l’expedient, i d’acord amb l’art. 90.3 de l’Estatut dels treballadors, el Reial decret
1040/81, de 22 de maig, i l’art. 59.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/99 de 13 de gener (BOE del 14.01.99).
RESOLC:
1.- Inscriure’l al Llibre de registre de convenis Col·lectius de la Direcció
General de Treball i Salut Laboral, dipositar-lo-hi, i que se n’informi a la
comissió negociadora esmentada.
2.- Publicar aquesta resolució i la revisió salarial del conveni esmentat en
el BOIB.
Palma, 19 de febrer de 2001
El Director general de Treball i Salut Laboral
Fernando Galán Guerrero

(Vegeu-ne el text en la versió castellana)

Import de la valoració: 213.263.750,- PTA, IVA inclòs.
Queden excloses d’aquestes cessió gratuïta les rotondes:
- C-713/PM-222 carretera del Port de Pollença.
- C-713/PM-60 Can Fumat.
- PM-60/PM-225 carretera d’Alcanada.
- C-712/Avinguda Tucan.
Disposició final.

— o —Núm. 4556
Resolució del director general de Treball i Salut Laboral de dia 22
de febrer de 2001, per la qual es fa públic la revisió salarial del
conveni col.lectiu del sector “Metall”, de les Illes Balears, Codi:
07/00755, Exp.: 18 (llibre III, assentament 19).
Direcció General de Treball i Salut Laboral

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.”
Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribunals
i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.
Palma de Mallorca vint-i-set de febrer de dos mil u
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El Conseller de Presidència
Antoni Garcías i Coll
— o —-

Ordenació Laboral (Convenis col·lectius)
Expedient: 18 (Llibre III, assentament 19 )
Codi del conveni: 07/00755.REVISIÓ SALARIAL DEL CONVENI COL·LECTIU DEL SECTOR “M
E T A L L”, DE LES ILLES BALEARS.La representació legal empresarial i la dels treballadors:
-FEBAME,
-ASEMA,
-CCOO, i
-UGT,
han subscrit la REVISIÓ SALARIAL (acta de la comissió paritària del 31
de gener 2001) del seu conveni col·lectiu, i n’he vist l’expedient, i d’acord amb
l’art. 90.3 de l’Estatut dels treballadors, el Reial decret 1040/81, de 22 de maig,
i l’art. 59.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per

