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Article 15
Deures de col·laboració
Els beneficiaris i les terceres persones relacionades amb l’objecte de la
subvenció, o amb la seva justificació, estan sotmesos al deure de col·laborar en els
termes prevists en l’article 42 de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions
(BOIB núm. 79, de 2 de juliol).
Disposició derogatòria única
Es deroga l’Ordre del Conseller de Treball i Formació, de 20 de març de
2002, per la qual s’estableixen i regulen ajuts i subvencions públiques destinats al
foment de la integració laboral de discapacitats en centres especials d’ocupació
i treball autònom (BOIB núm. 45, de 13 d’abril), així com les modificacions
introduïdes per l’Ordre de 22 d’agost de 2002 (BOIB núm. 107, de 5 de setembre).
Disposició final primera
En allò que no estableix aquesta Ordre, hi és d’aplicació la Llei 5/2002, de
21 de juny, de subvencions (BOIB núm. 79, de 2 juliol) i la resta de normes de
general aplicació.
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(Convenis col·lectius)
Expedient: 126 (Llibre 2, assentament 20).
Codi del conveni: 07/00922.La representació legal empresarial i la dels treballadors de l’empresa
“MERCAPALMA, SA” (C/ Cardenal Rossell 182, de Palma), 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 comissió
negociadora.
2.- Publicar aquesta resolució i l’esmentat conveni en el BOIB.
Palma, 5 de febrer de 2003

Disposició final segona
Aquesta Ordre començarà a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

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

Palma, 12 de febrer de 2003
(vegeu-ne el text en la versió castellana)
El conseller de Treball i Formació
Miquel Rosselló del Rosal
— o —Núm. 2428
Resolució del director general de Treball i Salut Laboral del día 0502-2003, per la qual es fa públic l’Acord de la Taula Salarial del
conveni col·lectiu del sector dels Empleats de Notaries de les
Illes Balears.
Referència:
Secció d’Ordenació Laboral.
(Convenis col·lectius)
Expedient: 73 (Llibre 2, assentament 16).
Codi del conveni: 07/00315.-

— o —Núm. 2435
Resolució del director general de Treball i Salut Laboral del dia 0402-2003, per la qual es fa públic el conveni col·lectiu del sector
“Feina al camp”, de la CAIB.
Referència:
Secció d’Ordenació Laboral.
(Convenis col·lectius)
Expedient: 102 (Llibre 3, assentament 8).
Codi del conveni: 07/02165.La representació legal empresarial i la dels treballadors:
-Confederació sindical de CCOO de les I.Balears, i
-les associacions empresarials: “Unió de Pagesos” i “ASAJA-Balears”,

La representació legal empresarial i la dels treballadors del sector dels
“Empleats de Notaries” de les Illes Balears, han subscrit la “Taula Salarial” del
seu Conveni Col·lectiu, en l’acord del 28-01-2003, 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);

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 comissió
negociadora.

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.
2.- Publicar aquesta resolució i l’acord esmentat, del 28-01-03, en el BOIB.
Palma, 5 de febrer de 2003

R E S O L C:

2.- Publicar aquesta resolució i l’esmentat conveni en el BOIB.
Palma, 4 de febrer de 2003
El director general de Treball i Salut Laboral.
Fernando Galán Guerrero

El director general de Treball i Salut Laboral.
Fernando Galán Guerrero
(vegeu-ne el text en la versió castellana)
(vegeu-ne el text en la versió castellana)
— o —Núm. 2431
Resolució del director general de Treball i Salut Laboral del día
05-02-2003, per la qual es fa públic el conveni col·lectiu de:
“MERCAPALMA, SA”
Referència:
Secció d’Ordenació Laboral.

— o —-

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
Núm. 2408
Resolució del conseller d’educació i cultura de 5 de febrer de
2003 per la qual s’estableixen els terminis per a la realització de
les proves d’accés a la universitat durant el curs 2002-2003
El Reial decret 1640/1999, de 22 d’octubre (BOE núm. 257, del 27),

