
Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 13029

Decret 71/2004, de 9 de juliol, pel qual es declaren les espècies
objecte de caça i pesca fluvial a les Illes Balears, i se n�establei-
xen les normes de protecció.

I.- La Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i
de la Fauna i Flora Silvestres preveu, al seu article 28, la regulació específica de
la protecció i aprofitament de les espècies objecte de caça i pesca continental, i
a l�article 33 que la caça i la pesca fluvial es podran realitzar sobre les espècies
que es determinin reglamentàriament. 

En desenvolupament d�aquesta article, es va dictar el Reial Decret
1095/1989, de 8 de setembre, pel qual es declaren les espècies objecte de caça i
pesca i s�estableixen normes per a la seva protecció (BOE número 218, de 12 de
setembre de 1989), on s�expressen les competències de les comunitats autòno-
mes en relació a la matèria  (entre d�altres, articles 1.4, 3.2 i 6). 

La sentència número 102/1995, de 26 de juny (BOE núm. 181, any 1995)
del Tribunal Constitucional, que va resoldre els recursos d�inconstitucionalitat
acumulats interposats per distintes comunitats autònomes contra la Llei 4/1989,
de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres,
així com els conflictes positius de competències, així mateix acumulats, promo-
guts per distintes comunitats autònomes contra el Reial Decret 1095/1989, de 8
de setembre, pel qual es declaren les espècies objecte de caça i pesca i s�esta-
bleixen normes per a la seva protecció, contra el Reial Decret 1118/1989, de 15
de setembre, pel qual es declaren les espècies objecte de caça i pesca comercia-
litzables i contra el Reial Decret 439/1990, de 30 de març, pel qual es regla el
catàleg nacional d�espècies amenaçades, va declarar la nul·litat de la disposició
addicional cinquena de la Llei 4/1989, quan considerava bàsics, entre d'altres,
l�article 35.1 i 2, així com les Disposicions Addicionals primera i segona del
Reial Decret 1095/1989, de 8 de setembre, quan considerava bàsics els articles
1.1, 3.1 i 4.2.

Igualment, la sentència de 22 de febrer de 2000 del Tribunal Suprem ha
declarat no ser conforme a dret, i per tant, ha anul·lat l�article 7.2.a) de l�es-
mentat Reial Decret, quan considerava com a infracció menys greu l�exercici de
la pesca  durant les èpoques de zel, reproducció o criança.

II.- L�Estatut d�Autonomia de les Illes Balears, aprovat per Llei orgànica
2/1983,  de 25 de febrer, a la redacció donada per la Llei orgànica 3/1999, de 8
de gener, estableix (article 10.19è) la competència exclusiva de la comunitat de
les Illes Balears en matèria de pesca i activitats recreatives en aigües interiors,
cria i recollida de marisc, aqüicultura i caça, així com la competència de desen-
volupament legislatiu i d�execució, en el marcde la legislació bàsica del �Estat,
en matèria de protecció del medi ambient (article 11.7). 

Al propi temps, l�article 33.1 de La Llei 4/1989, de 27 de març, de
Conservació dels Espais Naturals i de la Fauna i Flora Silvestres, disposa que la
caça i pesca en aigües continentals només es podrà realitzar sobre les espècies
que reglamentàriament es declarin com espècies de caça i pesca, declaració que
en cap cas podrà afectar a espècies catalogades. 

En exercici de les competències exclusives de la comunitat autònoma en
matèria de caça i pesca fluvial establertes a l�Estatut d�Autonomia, així com en
desenvolupament de l�article 33.1 de la Llei 4/1989,  es considera pertinent dic-
tar un reglament autonòmic que reguli i declari les espècies objecte de caça i
pesca fluvial i inclogui en la norma previsions específiques al respecte.

III.- El present Decret regulador de les espècies objecte de caça i pesca
fluvial a les Illes Balears, i de les normes per a la seva protecció, consta d�un
preàmbul, 9 articles, una disposició addicional i dues finals, així com de tres
annexes relatius a espècies cinegètiques, espècies objecte de pesca fluvial i rela-
ció de procediments prohibits per a la captura d�animals.

El seu contingut és molt similar al previst en el Real Decret 1095/1989,
de 8 de setembre, pel qual es declaren les espècies objecte de caça i pesca i s�es-
tableixen normes per a la seva protecció, però regulant les especialitats que l�es-
mentada matèria planteja a les Illes Balears, en relació a les espècies objecte de
caça i pesca fluvial, procediments massius i èpoques de zel, reproducció i cria.

Inclou, igualment, les previsions adients per tal de fer possible, respecte
de les aus migratòries no catalogades i durant el seu trajecte de retorn als llocs
de cria, en llocs tradicionals i condicions estrictament controlades i de forma
selectiva, la captura de petites quantitats, tal com preveu específicament la dis-
posició addicional octava de la llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels
Espais Naturals, en la redacció donada per la Llei  62/2003, de 30 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i de l�ordre social (BOE número 313, de 31
de desembre de 2003).

Al propi temps s�ha regulat l�ús d�esquers enverinats com a una causa
d�incompliment de la finalitat de protecció, foment i ordenat aprofitaments dels
vedats de caça, sense perjudici de la responsabilitat penal i/o administrativa que
correspongui.

Per tot això, a proposta del conseller de Medi Ambient, d�acord amb el
Consell Consultiu de les Illes Balears,  i havent-ho considerat el Consell de

Govern en la sessió del dia 9 de juliol de 2004,

DECRET

Article 1.- Objecte

És objecte d�aquest Decret, en desenvolupament de l�article 33 de la Llei
4/1989, de 27 de març, de conservació del espais naturals i de la fauna i flora
silvestres, regular i declarar les espècies objecte caça i pesca fluvial a les Illes
Balears, així com dictar les normes per a la seva protecció.

Article 2.- Espècies objecte de caça i pesca fluvial

Les espècies objecte de caça i pesca fluvial a les Illes Balears són les rela-
cionades als annexos I i II del present Decret.

Article 3.- Banc de dades

La conselleria competent en matèria de caça i pesca fluvial mantindrà un
banc de dades relatiu a la distribució geogràfica de les espècies objecte de caça
o pesca fluvial, el tamany de les poblacions i el volum de les captures, així com
de les seves respectives tendències, i fomentarà la recerca per a la protecció,
l�administració i l�explotació sostenible de totes les espècies contemplades a
l�annex  I del present Decret. 

Article 4.- Procediments de captura

1.- En aplicació de l�article 34.a) de la Llei 4/1989, de 27 de març, de con-
servació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres, es consideren proce-
diments massius i no selectius per a la captura d�espècies silvestres, i en conse-
qüència, procediments prohibits per a la captura d�animals, els relacionats a
l�annex III del present Decret.

2.- No obstant el que disposa l�apartat anterior, la caça tradicional de tords
a coll, de perdiu amb reclam i la caça amb bagons a Menorca, podran ser auto-
ritzades, en els termes prevists reglamentàriament, d�acord amb el règim excep-
cional establert a la Directiva 79/409/CE del Consejo, de 2 d�abril de 1979, rela-
tiva a la conservació de les aus silvestres.

Article 5.- Èpoques de zel, reproducció i cria

1.- En desenvolupament del que disposen els articles 33.2 i 34.b) de la
Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i
fauna silvestres, es consideren èpoques de zel, reproducció i cria de les espècies
incloses a l�annex I, aquelles que es detallen al propi annex.

2.- Als mateixos efectes, es consideren períodes de retorn de les espècies
cinegètiques migratòries cap als llocs de reproducció els compresos entre l�1 de
febrer i el 31 de maig.

3.- Quan circumstàncies excepcional de caire climatològic o biològic
afectin o puguin afectar localment una o vàries espècies objecte de caça o pesca
fluvial, el conseller competent en matèria de caça i pesca fluvial, previ informe
de l�òrgan col·legiat consultiu en matèria de caça, podrà dictar resolució de
moratòria temporal o prohibició expressa en relació a la seva captura, aplicac-
ble mentre subsisteixi la moratòria, que es publicarà al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, a efectes del seu general coneixement.

4.- El conseller competent en matèria de caça i pesca fluvial, previ infor-
me de l�òrgan col·legiat consultiu en matèria de caça, i a petició dels ajunta-
ments o de les societats de caçadors federades, podrà autoritzar, mitjançant reso-
lució, en condicions estrictament controlades i de forma selectiva, la captura,
retenció o qualsevol altra forma d�explotació prudent de les distintes espècies de
tords (Turdus sps) en petites quantitats, sempre que no posin en perill l�estat
favorable de conservació d�aquestes espècies. Igualment, a petició dels interes-
sats, podrà autoritzar la caça de perdius amb reclam.

Aquesta autorització es concedirà amb caràcter excepcional, i sempre que
concorrin els motius relacionats a l�article 9.1. de la Directiva 79/409/CE, rela-
tiva a la conservació de les aus silvestres.

Aquesta autorització haurà de indicar necessàriament:

a) els medis, instal·lacions o modes de captura o mort autoritzats
b) les condicions de perill i les circumstàncies de temps i de lloc en les que

es podran atorgar aquestes excepcions
c) els controls que s�exerciran
d) el termini durant el qual es podran dur a terme les captures o retencions,

que no podrà excedir del 15 de febrer

Article 6.- Introducció i reintroducció d�espècies caçables

1.- La Conselleria competent en matèria de caça i pesca fluvial podrà
autoritzar la introducció i reintroducció d�espècies pròpies de les Illes Balears,
cinegètiques i piscícoles, amb la finalitat de preservar la diversitat cinegètica i
la conservació de les espècies i reforçar les poblacions en el medi natural. 

2.- L�autorització a que es refereix l�apartat anterior es concedirà sempre
que l�alliberament compleixi les següents condicions:
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a) no afecti la diversitat genètica de la zona on sigui efectuat
b) no resulti contrària a les determinacions o disposicions dels Plans

d�Espais Naturals Protegits, o d�espècies amenaçades, si són d�aplicació
c) siguin coherents amb els plans tècnics d�aprofitament cinegètic o pis-

cícola del lloc de destinació.

Article 7.- Autoritzacions excepcionals per a la caça, mort i captura
de les espècies pròpies de les Illes Balears

El conseller competent en matèria de caça i pesca fluvial, podrà autoritzar
excepcionalment, i per causes justificades, qualsevol acte de persecució, mort o
captura d�espècies pròpies de les Illes Balears, distintes o en condicions dife-
rents a les definides en el present Decret, amb excepció de les espècies catalo-
gades a nivell estatal o autonòmic. 

Article 8.- Caça, captura i mort d�espècies exòtiques o domèstiques
assilvestrades

La caça i captura d�espècies exòtiques introduïdes al medi natural o
domèstiques assilvestrades que no estiguin emparades per cap norma de rang
superior a la present, queda permesa en les èpoques i dies hàbils de caça, amb
les procediments legalment autoritzats, i pot ser autoritzada, prèvia sol·licitud de
l�interessat, en altres dies o amb altres medis, pel conseller competent en matè-
ria de caça i pesca fluvial.

Article 9.- Incompliment de la finalitat de protecció, foment i ordenat
aprofitament dels vedats de caça

1.- L�ús i la presència al medi natural d�esquers enverinats es considerarà
un incompliment de la finalitat de protecció, foment i ordenat aprofitaments dels
vedats de caça,  als efectes prevists a l�article 17.10 del Decret 506/1971, de 25
de març, pel qual s�aprova el Reglament per a l�execució de la Llei de Caça, de
4 d�abril de 1970, sense perjudici de la responsabilitat penal i/o administrativa
que correspongui.

2.- La realització d�aquests fets, en desenvolupament del que disposa l�ar-
ticle 39.2 de la Llei 4/1998, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals
i de la Flora i Fauna silvestres, implicarà, i atenent-se a la naturalesa de la infrac-
ció, la prohibició de caçar durant un termini màxim de deu anys, i, si n�és el cas,
la revocació dels drets d�aprofitament cinegètic atorgats per la conselleria com-
petent en matèria de caça i pesca fluvial pel mateix període de temps.

Disposició addicional 

En tot allò no previst en el present Decret, s�aplicarà supletòriament el
Reial Decret 1095/1989, de 8 de setembre, pel qual es declaren les espècies
objecte de caça i pesca, i s�estableixen normes per a la seva protecció.

Disposició final primera

.Es faculta al conseller competent en matèria de caça i pesca fluvial per a
dictar totes les disposicions que resultin necessàries per al desplegament i exe-
cució del present Decret.

Disposició final segona

El present Decret entrarà en vigor a partir del dia següent a la seva publi-
cació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 9 de juliol de 2004

EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou

El conseller de Medi Ambient
Jaume Font Barceló

ANNEX I
Espècies cinegètiques

a.      Mamífers

Llebre (Lepus granatensis)
Conill (Oryctolagus cunniculus)
Cabra salvatge (Capra hircus)

b.      Aus
Periode de zel, reproducció i cría

Collverd o capblau (Anas platyrhynchos) Entre 1 de febrer i 30 de juliol
Sel·la blanca (Anas querquedula) (No cria a les Balears)
Sel·la verda (Anas crecca) (No cria a les Balears)

Griseta ( Anas strepera) Entre 1 de febrer i 30 de juliol
Siulador (Anas penelope) (No cria a les Balears)
Coer ( Anas acuta) (No cria a les Balears)
Cullerot (Anas clipeata) Entre 1 de febrer i 30 de juliol
Moretó capvermell (Aythya ferina) Entre 1 de febrer i 30 de juliol
Moretó de plomall (Aytha fuligula) (No cria a les Balears)
Perdiu (Alectoris rufa) Entre 1 de febrer i 30 de juliol
Guàtlera (Coturnix coturnix) Entre 1 d'abril i 10 d'agost
Faisà (Phasianus colchicus) Entre 1 de febrer i 30 de juliol
Fotja comú (Fulica atra) Entre 1 de febrer i 30 d'agost
Cega (Scolopax rusticola) (No cria a les Balears)
Cegall (Gallinago gallinago) (No cria a les Balears)
Gavina d'hivern (Larus ridibundus) (No cria a les Balears)
Gavina atlàntica(Larus argentatus) (No cria a les Balears)
Gavina camagroga (Larus michahelis) Entre 15 de març i 30 de juny
Gavina fosca (Larus fuscus) (No cria a les Balears)
Tudó (Columba palumbus) Entre 15 de març i 14 d'agost
Colom salvatge (Columba livia) Entre 15 de març i 14 d'agost
Tórtera (Streptopelia turtur) Entre 1 d'abril i 14 d'agost
Tórtera turca (Streptoelia decaocto) Entre 1 de febrer i 14 d'agost
Tord (Turdus philomenos) (No cria a les Balears)
Tord cellard (Turdus iliacus) (No cria a les Balears)
Griva (Turdus pilaris) (No cria a les Balears)
Tord burell (Turdus viscivorus) (No cria a les Balears)
Estornell (Sturnus vulgaris) (No cria a les Balears)

ANNEX II
Espècies objecte de pesca fluvial

Peixos

Anguila (Anguilla anguilla)
Truita americana (Oncorhhynchus mykissi)
Carpa (Cyprinus carpio)
Lluci (Esox lucius)
Llobarro (Dicentrarchus labrax)
Llises (Chelon labrosus, Mugil cephalus i Lisa sps)
Orada (Sparus aurata)
Mabre (Lithognathus mormyrus)
Palomida (Lichia amia)
Verderol (Seriola dumerili)
Pelaies (Solea sps)
Sarg (Diplodus sargus)
Variada (Diplodus vulgaris)

(i)      Invertebrats
Cranc americà (Procambarus clarkii)
Puu i gambeta (Petits crustacis per a esca)

ANNEX III
Relació de procediments prohibits pera a la captura d'animals

A) PER A LES ESPÈCIES CINEGÈTIQUES

Llaços i ams, així com tot tipus de trampes i garballets, inclosos fossos,
lloses, nanses i similars, amb l�excepció de la captura de cabres amb cans i llaç,
en viu.

Parany i qualsevol tipus de procediment que impliqui l'ús de visc i subs-
tàncies adhesives.

Qualsevol tipus de reclam d'espècies protegides, vives, naturalitzades o
artificials, reclams vius mutilats o cegats, i qualsevol tipus de reclam mecànic,
elèctric o electrònic, incloses les grabacions i xips electrònics.

Aparells electrocutants o paralitzants.
Llums, fars, llanternes, miralls o qualsevol font lluminosa artificial.
Qualsevol tipus de xarxa o artefacte que requereixi, per al seu funciona-

ment, l'ús de malles, com són els filats de tirada, xarxes japoneses o verticals, i
xarxes canó.

Qualsevol tipus d'esquer, gas o substància tòxica, paralitzants, tranquilit-
zants, atractius o repulsius, així com els explosius.

Armes automàtiques o semiautomàtiques amb més de dos cartutxos,
armes d'aire comprimit, i les proveïdes de silenciador o de visor nocturn, així
com aquelles que disparin dards tranquilitzants.

Vehicles de qualsevol tipus, aeronaus, automòbils i embarcacions.

B) PER A LES ESPÈCIES OBJECTE DE PESCA

Qualsevol tipus de xarxa o morenell, amb excepció de les destinades
exclusivament a la captura d'anguila, cranc de riu o puu i gambeta.

Aparells electrocutants o paralitzants, fonts lluminoses artificials, explo-
sius i substàncies tòxiques, paralitzants, tranquilitzants, atractius o repulsius,
així com els explosius.

Qualsevol procediment que impliqui la instal·lació d'obstacles o barreres
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de fusta, pedra, malles o qualsevol altre material, o l'alteració de llits o cabdals
amb l'objecte de facilitar la pesca.

Ganxos, tridents, fitores, arpons, gambins, ralls, mànigues, palangres,
robadores, llences, esquers vius, i qualsevol procediment distint de l'ham,
excepte el morenell i la cucada per l'anguila, i el salabret sense mànec o sense
per al crac americà, el puu i la gambeta.

Els peixos vius com a esca, així com grumejar abans o durant la pesca.

� o �

CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 13037

Decret 68/2004, de 9 de juliol, de modificació del Decret 33/1994,
de 28 de març, pel qual s�aprova el reglament de proveïment de
llocs de treball i promoció professional

El Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s�aprova el Reglament de pro-
visió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de
l�administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, regula a l�article
33 la lliure remoció de llocs de treball de lliure designació, i assenyala única-
ment que als funcionaris cessants se�ls ha d�atribuir l�acompliment provisional
d�un lloc corresponent al seu cos o escala.

Per la seva banda, el Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s�a-
prova el Reglament general d�ingrés del personal al servei de l�Administració
general de l�Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels
funcionaris civils de l�Estat, regula a l�article 58 el cessament de funcionaris que
ocupen llocs de treball el sistema de provisió dels quals sigui la lliure designa-
ció. La normativa estatal, que no té el caràcter de bàsica, disposa per a aquests
supòsits que s�ha d�adjudicar al funcionari, provisionalment, un lloc de treball
de determinades característiques al mateix municipi on venia prestant serveis.

Tot i que el precepte estatal no és bàsic, al llarg dels darrers anys se n�ha
fet ús amb la finalitat d�evitar al màxim la discrecionalitat, per la qual cosa es
considera summament positiu incloure en el marc normatiu de la comunitat
autònoma de les Illes Balears un precepte que, com el que es conté al Reial
decret 364/1995, permeti incrementar la racionalització i la confiança dels tre-
balladors públics en el sistema de provisió mitjançant el sistema de lliure desig-
nació i en la promoció professional.

Per tot això, amb l�informe previ de la Comissió de Personal de la comu-
nitat autònoma de les Illes Balears, practicada i conclosa la negociació precep-
tiva amb les organitzacions sindicals més representatives de l�Administració de
la comunitat autònoma, i havent escoltat el Consell Consultiu, a proposta del
conseller d�Interior, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de
dia 9 de juliol de 2004

DECRET

Article 1

Es modifica el punt 3 de l�article 33 del Decret 33/1994, de 28 de març,
pel qual s�aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció pro-
fessional amb el següent tenor literal:

«3. Els funcionaris cessats d�un lloc de treball de lliure designació seran
adscrits provisionalment, amb efectes de l�endemà del cessament, a un lloc de
treball del mateix municipi, corresponent al seu cos, escala o especialitat, no
inferior en més de dos nivells al del seu grau personal, o de tres si no existeix
cap lloc dotat i vacant d�aquestes característiques, mentre no n�obtinguin un
amb caràcter definitiu.»

Article 2

S�afegeix una nova Disposició final al Decret 33/1994, de 28 de març, pel
qual s�aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció pro-
fessional amb el següent tenor literal: 

«Disposició final primera.

Es faculta als consellers competents en matèria de funció pública i en
matèria d�hisenda per dictar les disposicions necessàries per al desenvolupa-
ment, execució i aplicació del que es disposa a l�article 33.3 d�aquest Decret.»

Article 3

La Disposició final única del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s�a-
prova el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional
passa a ser la Disposició final segona

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l�endemà de la publicació en el Butlletí

Oficial de les Illes Balears.

Palma, 9 de juliol de 2004

EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou

El conseller d�Interior
José María Rodríguez Barberá

� o �

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 13034

Decret 70/2004, de 9 de juliol, cessament de titulars i suplents en
representació de la Confederació Sindical de Comissions
Obreres de les Illes Balears i nomenament dels titulars i suplents
en representació de la Confederació Sindical de Comissions
Obreres de les Illes Balears, del grup II del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de
novembre (BOIB 09-12-2000)

L�article 42 de l�Estatut d�autonomia de les Illes Balears disposa que el
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) és l�òrgan col·legiat de
participació, d�estudi, de deliberació, d�assessorament i proposta en matèria
econòmica i social.

La Llei 10/2000 desplega aquest òrgan estatutari, li atorga la qualitat d�òr-
gan de caràcter consultiu i en determina la composició en l�article 4. En aquest
sentit formen part del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, un
President, el Grup I format per representants de les associacions empresarials,
el Grup II format per representants d�organitzacions sindicals i el Grup III cons-
tituït per representants de diferents sectors ( agrari, pesquer, de la Universitat de
les Illes Balears�..)

Respecte a la designació i nomenament dels membres del Grup II, es a dir,
el corresponent als representants d�organitzacions sindicals, l�article 5 de la Llei
10/2000 disposa que aquests seran nomenats pel Consell de Govern, prèvia
designació de les organitzacions sindicals més representatives en l�àmbit de les
Illes Balears. 

En data 6 de juliol de 2004 va tenir entrada a la Conselleria de Treball i
Formació la proposta de la  � Confederació Sindical Comissions Obreres de les
Illes Balears� de cessament i posterior nomenament de membres del Consell
Econòmic i Social integrats al Grup II en representació d�aquesta organització
sindical.

Per tot l�exposat i en virtut del previst a l�article 5.4 de la Llei 10/2000, de
30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, segons el
qual al Consell de Govern li correspon el nomenament dels representants del
Consell Econòmic i Social prèvia designació i proposta dels grups correspo-
nents, el Conseller competent en matèria de Treball i Formació i havent-ho con-
siderat el Consell de Govern en la sessió de 9 de juliol de 2004

DECRET

Article primer.

Atès allò previst en la lletra b) del núm. 1 de l�article 7 de la llei 10/2000,
de 30 de novembre (BOIB 09-01-2000), a proposta  de  les Organitzacions i
Institucions que promogueren el nomenament, en aquest cas la Confederació
Sindical de Comissions Obreres de les Illes Balears, es procedeix al cessament
dels següents titulars i suplents inclosos en el grup II com a membres represen-
tats de l�organització sindical abans esmentada:

Titulars.
José Navarro Campos
Marta Balcells Martí

Suplents.
Rafael Borràs Ensenyat
Assumpta Massanet Casasnoves
José Antonio Carmona Montalbán
Mariano Izquierdo García
Celedonio Barredo Villar

Article segon.

Atès allò previst en el núm. 1 de l�article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de
novembre (BOIB 09-01-2000),  a designació de les organitzacions i institucions
que promogueren el cessament, en aquest cas la Confederació Sindical de
Comissions Obreres de les Illes Balears, es designen i es nomenen els següents
titulars i suplents inclosos en el grup II com a membres representats de l�orga-
nització  abans esmentada:
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