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CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Disposició final
Núm. 7564
Decret 58/2002, de 12 d’abril, pel qual es modifiquen el Decret
121/2001, de 19 d’octubre, pel qual es declara s’Albufereta
reserva natural; el Decret 127/2001, de 9 de novembre, pel qual es
declara el parc natural de la península de Llevant i les reserves
naturals de cap de Ferrutx i cap des Freu, i el Decret 24/2002, de
15 de febrer, pel qual es declara el parc natural de cala d’Hort, cap
Llentrisca i sa Talaia i les reserves naturals des Vedrà i des
Vedranell i dels Illots de Ponent
La Junta Rectora del parc natural de s’Albufereta; la del parc natural de la
península de Llevant i les reserves naturals de cap de Ferrutx i cap des Freu; i la
del parc natural de cala d’Hort, cap Llentrisca i sa Talaia, i les reserves naturals
des Vedrà i des Vedranell i dels illots de Ponent, a què fan referència els articles
4, 8 i 7 dels decrets de declaració dels esmentats espais naturals, són uns òrgans
col·legiats que col·laboren amb la Conselleria de Medi Ambient, a la qual queden
adscrits als efectes administratius. Aquests articles n’estableixen les funcions i
els articles 5, 9 i 8 respectivament dels decrets, la composició.
La composició de les juntes rectores s’ha dissenyat per afavorir la participació
social i perquè les persones interessades hi participin activament en la gestió dels
espais naturals, dins un marc de col·laboració dinàmica. Posat en marxa el
mecanisme de les juntes, es considera necessari fer algunes modificacions.
Per tot això, a proposta de la consellera de Medi Ambient, i havent-ho
considerat el Consell de Govern a la sessió de 12 d’abril de 2002,
DECRET
Article 1
Es modifica parcialment la redacció de l’article 5 del Decret 121/2001, de
19 d’octubre, pel qual es declara s’Albufereta reserva natural, en el sentit que els
membres següents queden redactats d’aquesta manera :
“- un representant dels agents turístics amb més incidència dins l’entorn de
la reserva natural, que l’han de designar d’entre ells;
- un representant dels sindicats més representatius de l’illa de Mallorca, que
l’han d’elegir ells i d’entre ells:”

Aquest decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 12 d’abril de 2002
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
La consellera de Medi Ambient
Margalida Rosselló Pons
— o —-

3.- D’altres disposicions
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Núm. 6384
Resolució del director general de Treball i Salut Laboral de 22 de
març de 2002, per la qual es publica l’ACTA del 13-03-2002 de la
comissió paritària del Conveni col·lectiu del sector de vehicles de
lloguer sense xofer.
Referència: Secció d’Ordenació Laboral (Convenis Col·lectius.
Expedient: 43 (llibre 3, assentaments 13 i 14).
Codi del Conveni: 07/01835.
La representació legal empresarial i la dels treballadors —AGRUPACIÓ
EMPRESARIAL DE LLOGUER DE VEHICLES SENSE XOFER, DE
BALEARS, CCOO, i UGT— han subscrit l’ACTA del 13-03-02, signada per
la comissió paritària del Conveni col·lectiu dels vehicles de lloguer sense
xofer, de la CAIB; 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

Article 2
1. Es modifica parcialment l’article 9 del Decret 127/2001, de 9 de
novembre, pel qual es declara el parc natural de la península de Llevant i les
reserves naturals de cap de Ferrutx i cap des Freu, en el sentit que s’afegeix com
a representant de la Junta Rectora el següent membre:

1. Inscriure’l en e Llibre de registre de convenis col·lectius de la Direcció
General de Treball i Salut Laboral, dipositar-lo-hi i que se n’informi la comissió
paritària esmentada.
2. Publicar aquesta Resolució i l’ACTA esmentada en el BOIB.

“- un representant de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar”

Palma, 22 de març de 2002

2. Es modifica parcialment la redacció de l’article 9 del Decret 127/2001,
de 9 de novembre, pel qual es declara el parc natural de la península de Llevant
i les reserves naturals de cap de Ferrutx i cap des Freu, en el sentit que els membres
següents queden redactats d’aquesta manera:

El director general de Treball i Salut Laboral
Fernando Galán Guerrero

“ – un representant dels agents turístics amb més incidència dins l’entorn
del parc natural, que l’han de designar d’entre ells;
- dos representats dels sindicats més representatius de l’illa de Mallorca,
que l’han d’elegir ells i d’entre ells:”
Article 3
Es modifica parcialment la redacció de l’article 8 del Decret 24/2002, de
15 de febrer, pel qual es declara el parc natural de cala d’Hort, cap Llentrisca i
sa Talaia i les reserves naturals des Vedrà i des Vedranell i dels illots de Ponent
, en el sentit que els membres següents queden redactats d’aquesta manera:
“ – un representant dels agents turístics amb més incidència dins l’entorn
del parc natural, que l’han de designar d’entre ells;
- dos representats dels sindicats més representatius de l’illa de Eivissa, que
l’han d’elegir ells i d’entre ells, un dels quals ha de pertànyer a l’àmbit de
l’activitat agrària”
Disposició addicional
En el Decret 127/2001, de 9 de novembre, pel qual es declara el parc natural
de la península de Llevant i les reserves naturals de cap de Ferrutx i cap des Freu,
on diu “cap Farrutx” ha de dir “cap de Ferrutx”.

(vegeu-ne el text en la versió castellana)
— o —Núm. 6603
Resolució del director general de Treball i Salut Laboral de 25 de
març de 2002, per la qual es publica el Conveni col·lectiu de
l’empresa MALLORCA PEARLS CENTER, SA (MAPECSA)
Referència: Secció d’Ordenació Laboral (Convenis Col·lectius)
Expedient: 63 (llibre 3, assentament 8).
Codi del Conveni: 07/01942.
La representació legal empresarial i la dels treballadors de l’empresa
MALLORCA PEARLS CENTER, SA (MAPECSA), carretera Palma—
Manacor, km. 48, de MANACOR (Mallorca), han subscrit el CONVENI
COL·LECTIU; 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),

