
El director general
Josep M. Pomar Reynés

Per delegació de la consellera d’Interior (BOIB núm. 60/2008)

ANNEX
Personal que s’integra en la condició de personal estatutari fix

1. Juan Moya Rosselló

2. Miguel Niell Crespí

3. Alejandro Juan Pizá Colom

4. Joana María Pocoví Servera

5. Antonia María Rosselló Rodríguez
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CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 11401

Resolució del director general de Treball mitjançant la qual es
disposa el registre i la publicació oficial de la Revisió salarial
corresponent al Conveni Col·lectiu del sector de la Construcció
de les Illes Balears. 

Vist el text esmentat a l’assumpte  i d’acord amb l’art. 90.3 de l’Estatut
dels treballadors, el Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipò-
sit de convenis col·lectius de treball, 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);

Aquesta Direcció General de Treball resol:

Primer.-  Ordenar la inscripció de la Revisió salarial del Conveni Col·lec-
tiu esmentat en el corresponent registre d’aquest Centre directiu, amb notifica-
ció a la comissió paritària. 

Segon.- Disposar la seva publicació en el BOIB. 

El director general de Treball 
Pere Aguiló Crespí

Palma, 11 de maig de 2009

(Vegeu la versió castellana)
— o —

Num. 11437
Resolució del director general de Treball mitjançant la qual es
disposa el registre i la publicació oficial del Conveni Col·lectiu
del sector d’Establiments Sanitaris d’Hospitalització, Consulta i
Assistència de les Illes Balears.

Vist el text esmentat a l’assumpte  i d’acord amb l’art. 90.3 de l’Estatut
dels treballadors, el Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipò-
sit de convenis col·lectius de treball, 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);

Aquesta Direcció General de Treball resol:

Primer.-  Ordenar la inscripció del Conveni Col·lectiu esmentat en el
corresponent registre d’aquest Centre directiu, amb notificació a la comissió
negociadora. 

Segon.- Disposar la seva publicació en el BOIB. 

El director general de Treball 
Pere Aguiló Crespí

Palma, 12 de maig de 2009

(Vegeu la versió castellana)
— o —

Num. 11508
Correcció d’errades de la Resolució del director general de
Treball de data 30 de gener de 2009, per la qual es fa públic el
Conveni col·lectiu de l’Ajuntament de Muro de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. 

Atesa la publicació del conveni de referència, BOIB núm. 23 de dia 14 de
febrer, s’han advertit una sèrie d’errades materials a l’annex de l’esmentada
resolució, en conseqüència d’acord amb el previst a l’art. 105.2 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu i l’art. 56 de la Llei 3/2003 de 26 de març, de
règim jurídic de la Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears;

Resolc

Primer.- Rectificar les errades advertides a l’annex de la resolució de 30
de gener de 2009, per la qual es fa públic el Conveni col·lectiu de l’Ajuntament
de Muro de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en els termes de l’a-
pèndix d’aquesta resolució.

Segon.- Disposar la seva publicació en el BOIB i la notificació a les parts
interessades.

Apèndix:
A l’article 8.1, apartat 7 on diu ‘la jornada laboral serà de 37’5 hores set-

manals de dilluns a dissabte’ ha de dir ‘la jornada laboral serà de 37’5 hores set-
manals de dilluns a divendres’

A l’article 10.17 al darrer paràgraf on diu ‘quan acabi la realització labo-
ral amb l’Ajuntament de Muro’ ha de dir  ‘quan acabi la relació laboral amb
l’Ajuntament de Muro’

A l’article 10.18 apartat b) punt 1.s’ha omès: 
‘Empastats: 40€.’

A l’article 10.18 apartat b) punt 4.s’ha omès: 
‘Resta de pròtesis, 60% del seu import.’

El director general de Treball
Pere Aguiló Crespí

Palma, 6 de maig de 2009

(Vegeu la versió castellana)
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Num. 11512
Correcció d’errades de la Resolució del director general de
Treball de data 15 de gener de 2009, per la qual es fa públic el
Conveni col·lectiu de la Fundació de Banc Sang i Teixits de les
Illes Balears. 

Vista la publicació del conveni de referència al BOIB núm. 19, de dia 5
de febrer, s’ha advertit una errada material a l’apartat C) de l’annex II, en con-
seqüència d’acord amb el previst a l’art. 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu i l’art. 56 de la Llei 3/2003 de 26 de març, de règim jurídic de la
Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears;

Resolc

Primer.- Rectificar l’errada material advertida i corregida per la Comissió
Negociadora, publicant íntegrament l’apartat C) de l’annex II.

Segon.- Disposar la seva publicació en el BOIB i la notificació a les parts
interessades.

El director general de Treball
Pere Aguiló Crespí

Palma, 6 de maig de 2009

(Vegeu la versió castellana)
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