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BOIB

Num. 28

aparició fan aconsellable una actualització de la llista de preus vigent fins ara.
La competència per dictar aquesta Resolució deriva del Decret 8/2003, de
30 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableix l'estructura
bàsica de la Vicepresidència i de les conselleries del Govern de les Illes Balears,
i del Decret 27/2003, de 26 de novembre, del president de les Illes Balears, pel
qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Vicepresidència i Conselleria
de Relacions Institucionals, que integren l'Institut d'Estudis Autonòmics dins
l'estructura orgànica de la Vicepresidència, sota la direcció de la vicepresidenta,
a través de la Direcció de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma.

26-02-2004

30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 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.

Per tant, a proposta del director de l’Institut d’Estudis Autonòmics,

Palma, 13 de febrer de 2004

Resolc
Primer. Fixar el preu de venda al públic de les publicacions editades per
l’Institut d’Estudis Autonòmics per al període 2004-2005 en els termes que figuren en l’annex d’aquesta Resolució.

La directora general de Treball i Salut Laboral,
Margalida G. Pizà Ginard
(vegeu-ne el text en la versió castellana)

Segon. Les quantitats obtingudes per la venda de les publicacions s’han
d’ingressar a la Tresoreria de la comunitat autònoma amb càrrec a la partida
pressupostària 11201 I/33099/0000.

—o—
Num. 3108
Resolució de la directora general de Treball i Salut Laboral de
data 16-02-2004, per la qual es fa pública l’acta del 03-02-04
amb la taula salarial per a l’any 2004, del sector dels Empleats
de Notaries de les Illes Balears.

Palma, 13 de febrer de 2004
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals
María Rosa Estaràs Ferragut

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Annex
«Col·lecció legislativa»
0. Estatut d’autonomia
1. Col·legis professionals
2. Legislació de les Illes Balears. Textos fonamentals
3. Funció pública
4. Consells insulars
5. Pressuposts i despesa pública
6. Normativa lingüística del sistema educatiu
-- Altres títols

euros
6
6
30
18
15
15
15
15

«Col·lecció Debats»
1. El tractament de la insularitat en l’àmbit europeu
-- The treatment given to insularity within Europe
-- El tratamiento de la insularidad en el ámbito europeo
2. Les perspectives del règim local a les Illes Balears
-- Altres títols

12
12
12
9
10

«L’esperit de les lleis»
1. Cuatro estudios sobre la Ley de Consejos Insulares
Comentaris a la Llei del patrimoni històric de les
Illes Balears
3. Les claus polítiques del procés autonòmic balear
-- Altres títols

20
18
16

«Eines»
1. Règim jurídic del Govern i de l’Administració
-- Altres títols

4,5
4,5

Traduccions
-- The Statute of Autonomy of the Balearic Islands
-- Das Autonomiestatut der Balearischen Inseln

16

7
7
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CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 2953
Resolució de la directora general de Treball i Salut Laboral de
data 13-02-2004, per la qual es fa públic el conveni col·lectiu de
l‘empresa Gestoria Lleonart, SL.Direcció General de Treball i Salut Laboral
Referència:
Secció d’Ordenació Laboral.
(Convenis col·lectius)
Expedient: 115 (Llibre 3, assentaments 6 i 7).
Codi del conveni: 0700942.
La representació legal empresarial i la dels treballadors de l’empresa:
Gestoria Lleonart, SL, (C/ Nuredduna 6, 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 1040/1981, de 22 de maig, i l’art. 60 de la Llei

Referència:
Secció d’Ordenació Laboral.
(Convenis col·lectius)
Expedient: 73 (Llibre 2, assentaments 17 i 18).
Codi del conveni: 0700315.La representació legal de l’Il·lustre Col·legi Notarial de les Balears, i la
representació legal dels Empleats de Notaries de Balears, han subscrit l’acta del
3 de febrer de 2004, amb la Taula de Salaris per a 2004, del sector esmentat, i
n’he vist l’expedient, i d’acord amb l’art. 90.3 de l’Estatut dels treballadors, el
Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, i l’art. 60 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 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’acta del 3 de febrer de 2004 esmentada,
en el BOIB.
Palma, 16 de febrer de 2004
La directora general de Treball i Salut Laboral,
Margalida G. Pizà Ginard
(vegeu-ne l’annex a la versió castellana)

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 3256
Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de dia 20 de febrer
de 2004, per la qual s’aprova la denominació específica del
col·legi públic d’educació infantil i primària “Margalida Florit”
per al CEIP de Ciutadella de Menorca.
En la sessió extraordinària del consell escolar de data 22 de gener de 2004,
del col·legi públic d’educació infantil i primària de Ciutadella de Menorca, amb
codi 07012974, es va acordat per unanimitat de proposar la denominació
“Margalida Florit” per a l’esmentat centre.
Vists l’article 3 del Reglament orgànic de les escoles públiques d’educació infantil, dels col·legis públics d’educació primària, i dels col·legis públics
d’educació infantil i primària, aprovat per Decret 119/2002, de 27 de setembre
(BOIB de 5 d’octubre) i la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre (BOE del
24), de qualitat de l’educació.
Per això.
RESOLC
Article 1.
Aprovar la denominació específica “Margalida Florit” per al col·legi d’educació infantil i primària de Ciutadella de Menorca, amb codi 07012974.

