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Disposició final segona.
Aquesta Ordre entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació en el
BOCAIB.

08-06-1999

1r. Inscriure’l al Llibre de registre de convenis col·lectius de la Direcció
General de Treball, dipositar-lo-hi i que se n’informi a la comissió negociadora.
2n. Demanar al Molt Hble. President de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears que aquesta resolució, i el conveni esmentat es publiquin en el BOCAIB.

Marratxí, 21 de maig de 1999
Palma, 24 de maig de 1999
La consellera de la Funció Pública i Interior
Maria Pilar Ferrer Vanrell

El Director General de Treball
Fernando Villalobos Cabrera

ANNEXES (Veure versió castellana)

(Vegeu-ne el text del Conveni en la versió castellana)

— o —-

— o —-

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, COMERÇ I INDÚSTRIA

Núm. 11171
Resolució del director general de Treball de dia 19 de maig, per la
qual es fa públic el Conveni Col.lectiu “Personal Laboral Consell
Insular d’Eivissa i Formentera”
Direcció General de Treball
Ordenació Laboral (Convenis Col·lectius).
Expedient: 29-L.III.Codi del conveni: 07/00202.-CONVENI COL·LECTIU DE: “PERSONAL LABORAL CONSELL INSULAR D’EIVISSA I FORMENTERA.La representació legal empresarial i la dels treballadors del: “PERSONAL
LABORAL DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA I FORMENTERA”
(Av. D’Espanya, 49, EIVISSA), han subscrit el seu conveni col·lectiu, i n´he vist
l´expedient, i d’acord amb l’article 90.3 de l’Estatut dels Treballadors, el Reial
decret 1040/81, de 22 de maig, i l’article 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 (B.O.E. del 14-01-99).
RESOLC:
1r. Inscriure’l al Llibre de registre de convenis col·lectius de la Direcció
General de Treball, dipositar-lo-hi i que se n’informi a la comissió negociadora.
2n. Demanar al Molt Hble. President de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears que aquesta resolució, i el conveni esmentat es publiquin en el BOCAIB.
Palma, 19 de maig de 1999
El Director General de Treball
Fernando Villalobos Cabrera
(Vegeu-ne el text a la versió castellana)
— o —-

Núm. 10939
ORDRE DEL CONSELLER D’AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA, DE 21 MAIG DE 1999, PER LA QUAL ES REGULA LA IDENTIFICACIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA A
LES ILLES BALEARS
L’article 14 de la Llei 1/1992, de 18 d’abril, de protecció dels animals que
viuen a l’entorn humà, i l’article 23 del Reglament per a la seva aplicació i
desenvolupament, aprovat per Decret 56/1994, de 13 de maig, estableixen
l’obligatorietat de censar tots els cans i que aquests duguin la seva identificació
censal de forma permanent, alhora que faculta la Conselleria d’Agricultura,
Comerç i Indústria per establir l’obligatorietat de censar altres espècies animals de
companyia i per regular el sistema d’identificació obligatori mitjançant tatuatge
o altres mitjans indelebles.
Per donar compliment a aquesta previsió es desenvolupa la normativa que
regula el sistema d’identificació d’animals de companyia com també el Registre
d’Identificació Animal de les Illes Balears.
Dels sistemes d’identificació prevists, es considera com a més adequat per
la seva fiabilitat, versatilitat, innocuïtat i seguretat, consistent en la implantació
d’un dispositiu electrònic denominat transponder que conté un codi alfanumèric
d’identificació.
Per tot això, a proposta del director general d’Agricultura, en l’exercici de
les facultats que m’han estat conferides, dict la següent

ORDRE
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
1.És objecte de la present Ordre regular en l’àmbit de les Illes Balears la
identificació dels animals de companyia. La identificació serà obligatòria per als
cans i voluntària per a la resta d’animals de companyia.

Núm. 11227
Resolució del director general de Treball de dia 24 de maig per la
qual es fa públic el Conveni Col.lectiu del “Personal Laboral de
l’Ajuntament d’Alaró” (Cod: 07/02102; Exp: 89-L.III 1)

2.Establir com a sistema d’identificació únic per a tots els animals de
companyia la implantació a aquests d’un dispositiu electrònic situat en l’interior
d’una càpsula, denominat transponder, que conté un codi alfanumèric identificatiu
susceptible de ser llegit mitjançant un equip lector específic.

Direcció General de Treball
Ordenació Laboral (Convenis Col·lectius).
Expedient: 89-L.III/1.Codi del conveni: 07/02102.-CONVENI COL·LECTIU DEL “PERSONAL LABORAL DE
L’AJUNTAMENT D’ALARÓ”.-

3.Crear el Registre d’Identificació d’Animals de Companyia de les Illes
Balears, en el qual s’inclouran tots els animals de companyia que havent estat
identificats d’acord amb la norma present resideixin de manera habitual en l’àmbit
territorial de les Illes Balears.

La representació legal empresarial i la dels treballadors del “PERSONAL
LABORAL DE L’AJUNTAMENT D’ALARÓ” (Pça. Ajuntament, AlaróMallorca), han subscrit el seu conveni col·lectiu, i n´he vist l´expedient, i d’acord
amb l’article 90.3 de l’Estatut dels Treballadors, el Reial decret 1040/81, de 22 de
maig, i l’article 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 (B.O.E. del 14-01-99).

RESOLC:

4.Els responsables d’identificar i registrar aquests animals seran els seus
propietaris o posseïdors, qualsevol que sigui el lloc de residència d’aquestes
persones.
5.La identificació dels cans s’haurà de realitzar en el termini de tres mesos
comptadors a partir de la data del seu naixement i en qualsevol cas constituirà un
requisit previ i obligatori per realitzar qualsevol transacció de l’animal. El codi
alfanumèric d’identificació de l’animal haurà de figurar en tota la documentació
que hi faci referència.
6.Els animals procedents d’un àmbit territorial diferent del d’aquesta
Comunitat Autònoma, que estiguin identificats d’acord amb el sistema únic
aprovat en aquesta norma, i aportin la documentació que acrediti la seva aplicació
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correcta, podran convalidar la seva identificació i accedir al Registre. El termini
màxim per realitzar la inscripció serà de trenta dies comptadors des de la data
d’entrada a les Illes Balears. Aquesta inscripció es podrà realitzar a través dels
veterinaris col·laboradors o centres autoritzats.
Article 2. Sistema d’identificació
1.El transponder o càpsula portadora d’un dispositiu electrònic que porta el
codi alfanumèric s’implantarà en el costat esquerre del coll dels cans. En els altres
animals de companyia es realitzarà preferentment en aquesta zona llevat que
l’anatomia d’aquests aconselli un altre lloc.
2.Característiques que han de complir els transponders:
a)b Han d’estar programats amb un codi alfanumèric únic que en cap cas no
pugui ser susceptible de sofrir modificacions.
b) L’estructura del codi numèric que incorpora ha de complir el que
estableix la norma ISO 11.784.
c) El sistema d’intercanvi d’energia entre el dispositiu i el lector ha de
complir el que estableix la norma ISO 11.785.
d) Ha d’estar dotat d’un sistema antimigratori i el seu recobriment ha de ser
biocompatible.
e) S’han de presentar individualment i convenientment esterilitzats i han
d’incloure un mínim de tres etiquetes amb el codi de barres que contengui el codi
alfanumèric.
Article 3. Procediment d’identificació i acreditació del propietari
1.L’aplicació deltransponder homologat, com a acte quirúrgic, es realitzarà
amb les degudes garanties d’asèpsia per veterinaris amb exercici professional a les
Illes Balears i que tenguin autorització de la Direcció General d’Agricultura.
2.Els veterinaris que vulguin participar en el procés d’identificació dels
cans de les Illes Balears han de sol·licitar-ho a la Direcció General d’Agricultura.
En tot cas, aquests veterinaris han de disposar de lectors que permetin efectuar la
lectura de tots els sistemes homologats per la Direcció abans esmentada i han de
comprometre’s a complir tot el que disposa aquesta Ordre i qualsevol altra norma
que s’estableixi per al seu desenvolupament.
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través dels veterinaris col·laboradors o centres autoritzats.
Article 4. Registre de dades
1.La Direcció General d’Agricultura de la Conselleria d’Agricultura, Comerç
i Indústria serà la responsable del Registre d’Identificació d’Animals de Companyia
de les Illes Balears.
2.Per al desenvolupament i l’aplicació d’aquesta Ordre es podran establir
convenis amb entitats públiques i privades, reconegudes oficialment per la
Conselleria d’Agricultura, Comerç i Indústria.
3.Els ajuntaments de les Illes Balears podran consultar les dades incloses en
el Registre d’Identificació d’Animals de Companyia de les Illes Balears necessaris
per a l’exercici de les seves competències i facultats, respectant la normativa
vigent sobre protecció de dades personals.
4.La Direcció General d’Agricultura podrà autoritzar la intercomunicació
del Registre d’Identificació d’Animals de Companyia de les Illes Balears, de la
totalitat o part de les seves dades, amb altres registres o bases de dades d’iguals
característiques, i establerts amb les mateixes finalitats, que hi hagi en altres
comunitats autònomes o en altres estats de la Unió Europea.
Article 5. Identificació d’animals extraviats o abandonats
1.Per col·laborar en aquests treballs d’identificació es podrà autoritzar accés
a una part de les dades del Registre d’Identificació Animal de les Illes Balears als
centres o organismes següents:
- Centres municipals de recollida d’animals.
- Centres d’assistència sanitària d’animals de companyia.
- Centres i organismes oficials que tenguin com a missió el control i la
vigilància de la seguretat pública.
- Qualsevol altre organisme que, degudament acreditat, autoritzi la
Conselleria d’Agricultura, Comerç i Indústria del Govern Balear.
2.Com a centres de referència s’estableixen:
- Servei de Ramaderia de la Direcció General d’Agricultura.

3.Prèviament a l’aplicació del transponder, el propietari del ca ha de
facilitar les dades necessàries per a la formalització de l’imprès oficial facilitat per
la Direcció General d’Agricultura, el qual ha de contenir, com a mínim la
informació següent:
-

Codi d’identificació implantat.
Espècie.
Raça.
Sexe.
Data de naixement de l’animal.
Domicili habitual de l’animal.
Altres signes d’identificació de l’animal.
Nom i llinatges del propietari.
DNI del propietari.
Domicili del propietari.
Firma del propietari.
Telèfons de contacte.
Nom, número de col·legiat i firma del veterinari.
Data en què es realitza la implantació i/o entrega del document.

Article 6. Comissió de seguiment
1. Es crea una comissió de seguiment que estarà composta pels membres
següents:
a) dos representants de la Direcció General d’Agricultura.
b) Dos representants de l’Il·lustre Col·legi de Veterinaris de les Illes Balears.
c) Dos representants dels ajuntaments de les Illes Balears.
2. Aquesta comissió tindrà les funcions d’assessorament en la matèria. A
aquest efecte, informarà dels assumptes que siguin sotmesos a la seva consideració.
Article 7. Sancions
Les accions o omissions que infringeixin aquesta Ordre seran sancionades
d’acord amb el que estableix el títol VII de la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció
dels animals que viuen en l’entorn humà.
Disposició transitòria

4.Una vegada realitzada i comprovada l’aplicació del transponder, el
propietari del ca rebrà una còpia justificativa del document amb el codi assignat
i implantat. Així mateix, el veterinari actuant procedirà a realitzar, en els terminis
prevists, tots els tràmits establerts per a la inscripció dels animals en la base de
dades. A més, han de remetre al Servei de Ramaderia, en el termini d’un mes a
partir de la data d’identificació, una còpia del document oficial i conservaran en
el seu poder una altra còpia d’aquest.
5.Els canvis de domicili i telèfon del propietari com també de residència de
l’animal han de comunicar-se al Registre amb la finalitat de tenir les dades
actualitzades. El termini màxim per realitzar aquesta comunicació serà d’un mes
i aquesta es podrà fer a través dels veterinaris autoritzats o bé utilitzant les oficines
municipals de l’ajuntament de residència de l’animal.
6.En el cas d’adquisició o cessió d’un animal identificat i registrat en el
Registre d’Identificació d’Animals de Companyia de les Illes Balears, les parts
actuants han de formalitzar l’imprès oficial de canvi de propietari, que el nou amo
entregarà per a l’actualització del Registre. Aquest tràmit es podrà realitzar a

1.Els propietaris de cans els animals dels quals no estiguin identificats pel
sistema aprovat en la present Ordre en el moment de publicar-se aquesta,
disposaran d’un termini de dotze mesos comptadors a partir de la data de la
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per procedir a la implantació
dels transponders i la seva inclusió en el Registre d’Identificació d’Animals de
Companyia de les Illes Balears.
2.Els animals que en el moment de publicar-se aquesta Ordre estiguessin
identificats mitjançant transponders adequats al que disposa aquesta Ordre, i
tenguin acreditació de la seva correcta implantació, disposaran d’un termini de
dotze mesos comptadors a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, per procedir a la seva inclusió en el Registre d’Identificació
d’Animals de Companyia de les Illes Balears.
Disposició addicional
Es faculta la Direcció General d’Agricultura perquè dicti les resolucions que
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resultin oportunes per al desenvolupament d’aquesta Ordre.
Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

— o —Núm. 10975
ANUNCI DE LICITACIÓ D’UN CONCURS PÚBLIC PER A LA
CONTRACTACIÓ D’UN SUBMINISTRAMENT LLENCERIA
PER A LA RESIDÈNCIA MIXTA DE PENSIONISTES “LA
BONANOVA” DE L’INSTITUT BALEAR D’AFERS SOCIALS

Palma, 21 de maig de 1999
EL CONSELLER D’AGRICULTURA, COMERÇ I INDÚSTRIA
Josep Juan i Cardona
— o —Núm. 10976
Resolució de la Direcció General d’Indústria per la qual s’autoritza
l’establiment de les instal.lacions elèctriques que se citen:
Vists els expedients incoats en aquesta Direcció General d’Indústria a
instància de la Companya Gas y Electricidad, S.A. mitjançant el qual es sol.licita
autorització per a les instal.lacions elèctriques les característiques principals de les
quals s’assenyalen a continuació:
Expedient GP 1/99: Línia subterrània a 66 KV «Son Reus - Coliseo»:
4.497 metres, conductors d’Al de 1000 mm2 de secció. Des de la torre de baixada
de Subestació Son Reus, prop del Camí dels Reis a Subestació Coliseo. En el terme
municipal de Palma.
Expedient GP 2/99: Línia subterrània a 66 KV «Polígono - Coliseo»:
3.163 metres, conductors d’Al de 1000 mm2 de secció. Des de la Subestació
Polígono a la Subestació Coliseo. En el terme municipal de Palma.
Aquesta Direcció General, en compliment del que disposa la Llei 54/
1997, de 27 de novembre, i el Decret del Govern Balear 99/97, d’11 de juliol, ha
resolt autoritzar les instal.lacions sol.licitades.

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Institut Balear d’Afers Socials (IBAS).
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de contractació de
l’IBAS.
c) Nombre d’expedient: 93/99.
2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Subministrament de llenceria per a la residència
mixta de pensionistes “La Bonanova”.
b) Lloc d’execució: Residència Mixta de Pensionistes “La Bonanova”,
situada en el c/ Francesc Vidal Sureda, núm. 72 de Palma.
c) Termini d’execució: 60 dies.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs públic.
4. Pressupost base de licitació:
Import total: 7.331.000 pessetes. (44060,20 Î)
5. Garanties:
Provisional: 146.620 pessetes. (881,20 Î)
Definitiva: 293.240 pessetes. (1762,41 Î)
6. Obtenció de documentació i informació:

S’informa que la present Resolució no finalitza la via administrativa, per
la qual cosa, contra la mateixa es pot interposar recurs d’alçada davant l’Hble.
Conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria, en el termini d’un mes, a comptar des
del dia següent al de la notificació / publicació, d’acord amb el que preveu la Llei
de Règim Jurídic de les Administración Públiques i del Procedimient Administratiu
Comú.
Palma, 24 de maig de 1999
El Director General d’Indústria
Signat: Jaume Grimalt Estelrich

a) Entitat: Institut Balear d’Afers Socials (IBAS)
b) Domicili: Av. Alemanya núm. 6 A, bxs.
c) Localitat i codi postal: Palma, 07003
d) Telèfon: 971.17.70.37
e) Fax: 971.17.70.68
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: 26 dies naturals des
que es publiqui en el BOCAIB.
7. Requisits específics del contratista:
Classificació: no se n’exigeix cap.

— o —8. Presentació de les ofertes o sol·licituds de participació:

4.- Anuncis
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Núm. 10950
Correcció d’errors materials de l’anunci d’adjudicació de
l’expedient 108/99.
S’ha observat un error material a l’anunci d’adjudicació, publicat al BOIB
núm. 64 de data 20.05.99, edicte 9825.

a) Data límit de presentació: 26 dies naturals des que es publiqui en el
BOCAIB.
b) Documentació que s’ha de presentar: especificada en el Plec de
clàusules administratives particulars.
c) Lloc on s’ha de presentar:
1. Entitat: Institut Balear d’Afers Socials.
2. Domicili: Av. Alemanya, 6 A, bxs.
3. Localitat i codi postal: Palma, 07003
9. Obertura d’ofertes:

A l’encapçalament de l’anunci, on diu:
Servei d’un escrutini propi
Ha de dir:
servei d’una campanya de publicitat d’incentivació al vot

a) Entitat: Institut Balear d’Afers Socials.
b) Domicili: Av. Alemanya, 6 A, bxs.
c) Localitat i codi postal: Palma, 07003
d) Data: tres dies després de la finalització del termini de presentació, o
deu dies si es rep una comunicació d’enviament d’ofertes per correu.
e) Hora. 9.00 h.

Palma, 21 de maig de 1999
El director general de Patrimoni
Carlos Delgado Truyols
D. 44/99, de 30 d’abril
(BOIB núm. 56 de 04.05.99)

10. Despeses dels anuncis: a càrrec del contratista.
11. El material es podrà adjudicar per lots.
EL DIRECTOR GERENT DE L’IBAS
Antonio Contestí Bosch
— o —-

