
En conseqüència, i d�acord amb l�article 42 c) de la Llei 3/2003, de 26 de
març dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer
Es deleguen en la secretària general de la Conselleria de Relacions

Institucionals les funcions administratives corresponents a organització del per-
sonal adscrit a la Conselleria de Relacions Institucionals.

La delegació de facultats a què es refereix aquesta disposició s�entén
sense perjudici de les potestats de revocació i avocació de la consellera de
Relacions Institucionals.

Segon
Es delega en la secretària general de la Conselleria de Relacions

Institucionals la firma dels documents comptables i administratius d�autoritza-
ció i disposició de despeses i reconeixement d�obligacions de tots els programes
pressupostaris de la Secció 11.

Disposició final
Aquesta Resolució serà efectiva l�endemà d�haver-se publicat al Butlletí

Oficial de les Illes Balears.

Palma, 4 de juliol de 2003

La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals
María Rosa Estarás Ferragut
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PRESIDÈNCIA DEL GOVERN
Num. 13649

Acord del Consell de Govern de dia 2 de juliol de 2003, pel qual
es disposa el cessament del Sr. Joan Francesc Triay Llopis, com
a president de l�Autoritat Portuària de Balears.

El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta de la Presidència, en
sessió celebrada el dia 2 de juliol, adoptà, entre altres, l�Acord següent:

�Es disposa el cessament del Sr. Joan Francesc Triay Llopis, com a presi-
dent de l�Autoritat Portuària de Balears�

Palma, 3 de juliol de 2003

La secretària del Consell de Govern
Maria Rosa Estarás Ferragut
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Num. 13650
Acord del Consell de Govern de dia 2 de juliol de 2003, pel qual
es nomena el Sr. Juan Verger Pocoví, com a president de
l�Autoritat Portuària de Balears.

El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta de la Presidencia, en
sessió celebrada el dia 2 de juliol, adoptà, entre altres, l�Acord següent:

�Es nomena el Sr. Juan Verger Pocoví, com a president de l�Autoritat
Portuària de Balears�

Palma, 3 de juliol de 2003

La secretària del Consell de Govern
Maria Rosa Estarás Ferragut
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CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 13406

Resolució del director general de Treball i Salut Laboral de data
01-07-2003, per la qual es fa públic el  conveni col·lectiu de l�em-
presa �Salinera Española, SA� , del centre de treball d�Eivissa. 

Referència:
Secció d�Ordenació Laboral.
(Convenis col·lectius)
Expedient: 1 (Llibre 3, assentament 21).
Codi del conveni: 07/00721.-

La representació legal empresarial i la dels treballadors de l�empresa
�Salinera Española, SA� del centre de treball d�Eivissa, han subscrit el 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. 60 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);

R E S O L C:

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 comis-
sió negociadora.

2.- Publicar aquesta resolució i l�esmentat conveni en el BOIB.

Palma, 1 de juliol de 2003

El director general de Treball i Salut Laboral.
Fernando Galán Guerrero

(vegeu-ne el text en la versió castellana)

� o �

CONSELLERIA D'ECONOMIA, COMERÇ I
INDÚSTRIA

Num. 12776
Resolució del conseller d�Economia, Comerç i Indústria, d�11 de
juny de 2003, per la qual es delimita l�entorn immediat del mer-
cat del municipi de Valldemossa a l�efecte d�exclusió de limitació
d�horaris comercials

Vist l�acord adoptat pel Consell Assessor de Comerç a la sessió de dia 31
d�octubre de 2002, de prorrogar per una temporada més l�actual delimitació de
l�entorn dels mercats de venda ambulant,

Atès l�escrit de l�Ajuntament de Valldemossa, de data 26 de maig de 2003,
registrat d�entrada a la Conselleria en data 10 de juny de 2003, de proposta de
delimitació de l�entorn immediat del mercat de venda ambulant que es realitza
els diumenges al municipi, a l'efecte d�acollir-se a l�exclusió de la limitació
d'horaris comercials prevista a la Llei 11/2001, de 15 de juny, d�ordenació de
l�activitat comercial a les Illes Balears,

De conformitat amb l�article 21.1.c) de la Llei 11/2001, de 15 de juny,
d�ordenació de l�activitat comercial de les Illes Balears, i d�acord amb les com-
petències que tinc conferides,

HE RESOLT:

Primer.- Delimitar com a zona d�entorn immediat del mercat de venda
ambulant que es realitza els diumenges al municipi, als efectes de l�exclusió de
la limitació d�horaris comercials establerta a la Llei 11/2001, de 15 de juny,
d�ordenació de l�activitat comercial a les Illes Balears, fins al 31 de desembre
de 2003, segons la proposta de l�Ajuntament de Valldemossa, la zona següent:

- aparcament municipal, avinguda de Palma, jardins del rei Joan Carles I,
plaça de Campdevànol, carrer de la venerable sor Aina (del núm. 1 al núm. 5),
carrer del Marquès de Vivot, carrer de la Via Blanquerna, plaça de Ramon Llull,
plaça de la Cartoixa, carrer de Jovellanos, plaça de Rubén Darío, plaça de la
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