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pleixen els requisits técnics dels següents assajos complementaris:
El director general d’Arquitectura i Habitatge
Casimir Gòdia i Casablancas

Ciments:
- La totalitat dels assajos complementaris

Palma, 21 de juliol de 2009
Àrids:
- Determinació de terrossos d’argila
- Determinació de partícules blanes en àrids gruixuts
- Determinació de partícules de baix pes específic en àrids
- Determinació quantitativa dels composts de sofre
- Determinació de matèria orgànica en sorres
- Determinació de composts de sulfats
- Mesura del coeficient de friabilitat de les sorres
- Determinació del coeficient de Los Angeles. Resistència al desgast de la

—o—
Num. 17116
Resolucions de denegació de la calificació provisional de expedients de rehabilitació d’habitatge
Atès que no ha estat possible la notificació de les resolucions, que a continuació es relacionen, en matèria de sol·licituds diverses d’habitatge, i haventse intentat notificar als interessats per dues vegades, sense que s’hagi pogut dur
a terme per causes no imputables a la Direcció General d’Arquitectura i
Habitatge, en compliment del que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/92, de 26
de novembre de règim jurídic de les administracions publiques i procediment
administratiu comú, es posa de manifest que es troben pendent de notificar els
actes, número d’expedients, interessats i procediment que es relacionen a continuació:

- Determinació del coeficient de forma de l’àrid gruixut
- Determinació del contingut, de la grandària màxima característica i del
mòdul
granulomètric de l’àrid gruixut en formigó fresc
- Determinació de clorurs, mètode volumètric (Volhard)
- Determinació de sulfats solubles en àrids
- Determinació de la forma de les partícules. Índex de lloses
Aigües:
- La totalitat dels assajos complementaris

Resolucions de Denegació:
Núm.
HUL-42/08
F-138/08
F-134/06
F-376/03
F-118/02
R-481/06

grava

Sol·licitant
Sergio Sabater Fernández
CP Joan Munar, 17
Llorenç Alou Valero
Maria Palmer Mandilego
Manuel González Vaquer
José Javier Bonet Ramón

Concepte
Visat de compra d’habitatge usat
Arxiu per desistiment
Arxiu per desistiment
Arxiu per desistiment
Arxiu per caducitat
Denegació Qualificació Provisional

Així mateix, s’informa que contra les resolucions de referència, s’hi pot
interposar recurs d’alçada davant l’Hble. Sr. Conseller d’Habitatge i Obres
Públiques, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la seva notificació.
El director general d’Arquitectura i Habitatge
Casimir Gòdia i Casablancas
Palma, 20 de juliol de 2009
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Num. 17117
Resolució sobre la renovació de l’acreditació de laboratori a l’àrea de control del formigó , els seus components i de les armadures d’acer (EHA)
Sol•licitant: Labartec, S.L. (societat unipersonal de responsablitat limitada)
Domicili: C/. de Francesc Vallduví, 1
Municipi: 07011 Palma
Assumpte: Resolució sobre la renovació de l’acreditació de laboratori a
l’àrea de control del formigó , els seus components i de les armadures d’acer
(EHA)
Fets:
1.El 21 de juliol de 2004, el director general d’Arquitectura i Habitatge va
dictar resolució de concessió de l’acreditació del laboratori de l’entitat Labartec
S.L., societat unipersonal de responsablitat limitada segons escritura pública de
declaració d’unipersonalitat, situat al carrer de Francesc Vallduví, 1, de Palma,
a l’àrea de control del formigó, els seus components i de les armadures d’acer
(EHA) amb referència 02006EHA04.
2.El 22 d’abril de 2009, el senyor Victoriano García Martínez, com a apoderat de l’empresa Labartec, S.L., va sol•licitar la renovació de l’acreditació del
esmentat laboratori a la dita àrea, en virtut del que disposa l’Ordre
FOM/2060/2002, de 2 d’agost, per la qual s’aproven les disposicions reguladores de les àrees d’acreditació de laboratoris d’assajos pel control de qualitat de
l’edificació.
3.El 14 de juliol de 2009, el cap de la secció de control de qualitat de l’edificació i normativa tècnica, emet informe tècnic després de haver estat inspeccionat l’esmentat laboratori i aixecada acta el 8 de juliol de 2009, a on indica que compleix amb els requisits tècnics per a la realització dels assajos bàsics
i de determinats assajos complementaris de l’àrea de control del formigó, els
seus components i de les armadures d’acer (EHA), de conformitat amb el que
disposa l’Ordre FOM/2060/2002, modificada a la seva vegada per l’Ordre
FOM/898/2004, de 30 de març. Així, juntament amb els assajos bàsics, es cum-

Formigons:
- La totalitat dels assajos complementaris
Adicions:
- Control de qualitat de recepció
- Determinació de sulfats per el mètode gravimètric
- Determinació de la pèrdua per calcinació
- Determinació de la finesa
- Determinació del índex d’activitat resistent amb ciment Portland
- Determinació de l’estabilitat de volum per el mètode de Le Chatelier
- Cendres volants. Determinació de l’anhídrid sulfúric (SO3)
- Cendres volants. Determinació de clorurs (Cl)
- Cendres volants. Definicions, especificacions y control de qualitat
- Fum de sílice. Determinació del contingut d’òxid de sílice
- Fum de sílice. Determinació de clorurs (Cl)
- Fum de sílice. Determinació de la pèrdua per calcinació
- Fum de sílice. Determinació de l’índex d’activitat
Additius:
- La totalitat dels assajos complementaris
4.El 17 de juliol de 2009 s’elabora informe jurídic en el que conclou que
el laboratori compleix amb tots els requisits jurídics i administratius exigits per
la normativa vigent per poder obtenir la renovació de l’acreditació a l’àrea de
control del formigó, els seus components i de les armadures d’acer (EHA).
Fonaments de Dret:
1.La competència per a atorgar les concessions i renovacions de l’acreditació correspon al director general d’Arquitectura i Habitatge, segons es desprèn
del Decret 11/1990, de 25 de gener, pel qual es declara d’aplicació en l’àmbit de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Reial Decret 1230/89, de 13
d’octubre, d’aprovació de les disposicions reguladores generals de l’acreditació
de laboratoris d’assajos pel control de qualitat de l’edificació.
2.L’article 4 del annex del Decret 11/1990, de 25 de gener, disposa que
l’acreditació una vegada concedida, tindrà un període de validesa de cinc anys.
3.Havent-se inspeccionat el laboratori i aixecada acta el 8 de juliol de
2009 i aportada la documentació requerida, es va elaborar l’informe tècnic,
subscrit el 14 de juliol de 2009, pel cap de la Secció de control de qualitat de
l’edificació i normativa tècnica, en el qual es conclou que el laboratori compleix
les condicions tècniques per a l’obtenció de la renovació de l’acreditació per a
la realització del assajos bàsics i del assajos complementaris referits en el fet tercer a l’àrea de control del formigó, els seus components i de les armadures d’acer (EHA) de conformitat amb el que disposa l’Ordre FOM/2060/2002 modificada a la seva vegada per l’Ordre FOM/898/2004, de 30 de març.
4.Vista la documentació existent a l’expedient, la cap de la Secció IV de
la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge va emetre el 17 de juliol de 2009
informe jurídic en sentit favorable a la renovació de l’acreditació del laboratori
a l’àrea de control del formigó, els seus components i de les armadures d’acer
(EHA), de conformitat amb el que disposa l’Ordre FOM 2060/2002, de 2 d’agost, modificada a la seva vegada per l’Ordre FOM/898/2004, de 30 de març.
Per tot això, dict la següent
Resolució
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1.Concedir a l’entitat Labartec, S.L., societat unipersonal de responsablitat limitada, la renovació de l’acreditació del seu laboratori situat al carrer de
Francesc Vallduví, 1, de Palma a l’àrea de control del formigó, els seus components i de les armadures d’acer (EHA), als efectes dels assajos bàsics i dels assajos complementaris esmentats a la present resolució.

13-08-2009

37

El director general d’Arquitectura i Habitatge
Casimir Gòdia i Casablancas
Palma, 21 de juliol de 2009.
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2.Notificar la resolució a la part interessada.
3.Notificar a la Direcció General d’Arquitectura i Política d’Habitatge del
Ministeri d’Habitatge, per a la seva inscripció en el Registre General de
Laboratoris d’Assaig Acreditats pel Control de qualitat de l’edificació, la qual
cosa es farà mitjançant l’aportació de les dades següents:
Laboratori : Labartec, S.L.
Direcció : C/. de Francesc Vallduví, 1
Localitat : Palma
Codi Postal : 07011
Telèfon : 971 29 71 50
Dades d’acreditació: Àrea: EHA
Abast de l’acreditació: a més a més dels assajos bàsics, la present renovació de l’acreditació cobreix els següents assajos complementaris de l’àrea EHA
relacionats a l’Ordre FOM/2060/2002 (modificada per l’Ordre FOM/898/2004)
i realitzats d’acord amb les normes indicades a l’Ordre:
Ciments:
- La totalitat dels assajos complementaris

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 17032
Resolució del director general de Treball mitjançant la qual es
disposa el registre i la publicació oficial del Conveni Col·lectiu
del Club de Mar de Mallorca.
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 dipòsit 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.

Àrids:
Determinació de terrossos d’argila
Determinació de partícules blanes en àrids gruixuts
Determinació de partícules de baix pes específic en àrids
Determinació quantitativa dels composts de sofre
Determinació de matèria orgànica en sorres
Determinació de composts de sulfats
Mesura del coeficient de friabilitat de les sorres
Determinació del coeficient de Los Angeles. Resistència al desgast de la
grava
Determinació del coeficient de forma de l’àrid gruixut
Determinació del contingut, de la grandària màxima característica i del
mòdul granulomètric de l’àrid gruixut en formigó fresc
Determinació de clorurs, mètode volumètric (Volhard)
Determinació de sulfats solubles en àrids
Determinació de la forma de les partícules. Índex de lloses
Aigües:
La totalitat dels assajos complementaris
Formigons:
La totalitat dels assajos complementaris

Palma, 10 de juliol de 2009
El director general de Treball
Pere Aguiló Crespí
(Veure annex a la versió en castellà)
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Num. 17322
Resolució del director general de Treball mitjançant la qual es
disposa el registre i la publicació oficial del Conveni Col•lectiu
de l’empresa Asociación General Agraria Mallorquina
(AGAMA).
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 dipòsit 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:

Addicions:
- Control de qualitat de recepció
- Determinació de sulfats per el mètode gravimètric
- Determinació de la pèrdua per calcinació
- Determinació de la finesa
- Determinació del índex d’activitat resistent amb ciment Portland
- Determinació de l’estabilitat de volum per el mètode de Le Chatelier
- Cendres volants. Determinació de l’anhídrid sulfúric (SO3)
- Cendres volants. Determinació de clorurs (Cl)
- Cendres volants. Definicions, especificacions y control de qualitat
- Fum de sílice. Determinació del contingut d’òxid de sílice
- Fum de sílice. Determinació de clorurs (Cl)
- Fum de sílice. Determinació de la pèrdua per calcinació
- Fum de sílice. Determinació de l’índex d’activitat
Additius:
La totalitat dels assajos complementaris
Referència: 02006EHA09
Resolució: data.
Contra la present resolució es pot interposar recurs d’alçada davant
l’Hble. Sr. Conseller d’Habitatge i Obres Públiques, en el termini d’un mes a
partir de l’endemà de la recepció de la corresponent notificació.

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, 10 de juliol de 2009
(Veure annex a la versió en castellà)
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Num. 17616
Resolució del director general de Treball mitjançant la qual es
disposa el registre i la publicació oficial del Conveni Col·lectiu de
l’empresa Mallorca Pearls Center, S.A.
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 dipòsit 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

