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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

1.- Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN

Núm. 9062
Llei 8/2001, de 27 d’abril de designació de seu dels jutjats social
i penal amb jurisdicció a l’illa de Menorca

EL PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans 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

La comunitat autònoma de les Illes Balears, d’acord amb l’article 55 de
l’Estatut d’Autonomia, la Llei 38/1988, de 28 de desembre, i la disposició
transitòria primera de la Llei 37/1999, de 28 d’octubre, de modificació parcial de
la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de demarcació i planta judicial, pot fixar,
mitjançant llei, les seus dels jutjats Penal, Contenciós Administratiu, Social i de
Menors amb jurisdicció inferior o superior a la província.

La comunitat autònoma de les Illes Balears té voluntat de fixar la seu dels
jutjats Social i Penal amb jurisdicció a tots els partits judicials de l’illa de
Menorca tal com estableixen les normes que s’han citat en el paràgraf anterior.

Article 1.- De conformitat amb el que disposa la Llei 38/1988, de 28 de
desembre, de demarcació i planta judicial, i tal com reconeix la disposició
transitòria primera de la Llei 37/1999, de 28 d’octubre, la seu del Jutjat Social
número 1, amb jurisdicció en els partits judicials de Maó i Ciutadella, serà a la
capital del partit judicial de Ciutadella.

Article 2.- De conformitat amb el que disposa la Llei 38/1988, de 28 de
desembre, de demarcació i planta judicial, i tal com reconeix la disposició
transitòria primera de la Llei 37/1999, de 28 d’octubre, la seu del Jutjat Penal
número 1, amb jurisdicció en els partits judicials de Maó i Ciutadella, serà a la
capital del partit judicial de Maó.

Disposició final única.- La present llei entrarà en vigor el mateix dia que
es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei que els tribunals
i les autoritats als quals pertoqui la facinguardar.

Palma,a vint-i-set d’abril de dos mil u

EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

El Conseller de Presidència
Antoni Garcías i Coll

— o —-

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)

CONSELLERIA D’INTERIOR

Núm. 9223
Correcció d’errades observades a la versió catalana de la Resolució
del conseller  d’Interior de dia 23 d’abril de 2001,  per la qual es
convoquen oposicions lliures per a l’ingrés a determinats cossos
i escales dels grups A i B de l’Administració general de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.(BOIB núm.51 Ext. de
30 d’abril de 2001)

Advertits errors en l’esmentada Resolució i d’acord amb el que disposa
l’article  105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (“les
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a
instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics
existents en els seus actes”), es fan les següents  rectificacions:

A la pàgina 7, On diu:

ANNEX II

“Tribunal Qualificador per al Cos Superior d’Advocats:

Vocals:

Tercer. Designat a proposta de la Universitat de les Illes Balears, d’entre
els professors titulars del Departament de Dret Públic.

Titular: Sra. Victoria Combarros Villanueva
Suplent: Sr. Avel·lí Blasco Esteve”

Ha de dir:

ANNEX II.

“Tribunal Qualificador per al Cos Superior d’Advocats:

Vocals:
Tercer. Designat a proposta de la Universitat de les Illes Balears, d’entre

els professors titulars del Departament de Dret Públic.
Titular: Sr. Avel·lí Blasco Esteve
Suplent:Sra. Victoria Combarros Villanueva”

Marratxí, 30 d’abril de 2001

EL CONSELLER D’INTERIOR
Josep M. Costa i Serra

— o —-

3.- D’altres disposicions

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ

Núm. 8966
Resolució del director general de Treball i Salut Laboral de dia 19
d’abril de 2001, per la qual es fa públic el Conveni Col.lectiu
“Extraestatutari” de Mancomunitat Pla de Mallorca

Direcció General de Treball i Salut Laboral
Referència:
Ordenació Laboral
(Convenis col·lectius)
Conveni col·lectiu “EXTRAESTATUTARI” de: MANCOMUNITAT PLA

DE MALLORCA.

La representació legal empresarial i la dels treballadors de:
“MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA” (C/ Hospital 28, PETRA), han
subscrit el seu conveni col·lectiu “EXTRAESTATUTARI”, d’eficàcia limitada
als que han intervengut, i n’he vist l’expedient, i d’acord amb l’article 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:

Publicar aquesta resolució i l’esmentat conveni extraestatutari en el BOIB.

Palma, 19 d’abril de 2001

El Director general de Treball i Salut Laboral
Fernando Galán Guerrero

CAPÍTOL I. Estipulacions generals, vinculació i condicions més
beneficioses.

Art. 1.- VIGÈNCIA.
La duració d’aquest Conveni, aplicable al personal de la Mancomunitat Pla

de Mallorca, serà des del dia 1 de gener de 2000, fins dia 31 de desembre de 2000.
Les condicions econòmiques es revisaran anualment, d’acord a l’establert

a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
S’entendrà prorrogat d’any en any, a no ser cas de denúncia de cap de les

parts, que tindrà que efectuar-se amb una antelació mínima de tres mesos a la data
de venciment del període en curs pel personal al servei de l’Administració Local.


