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coordinació, de promoció de la participació dels ciutadans i ciutadanes en les
organitzacions de voluntariat, de foment de la formació de les persones voluntàries
i de la investigació en matèries d’interès general reconegudes a l’article 4
d’aquesta llei.
2.- Les funcions del Fòrum Balear del voluntariat són les següents:
a) Elevar propostes al Govern de les Illes Balears, als Consells Insulars o
als ajuntaments, en tot el que fa referència a les àrees d’interès general assenyalades
a l’article 4 com a àrees pròpies d’intervenció del voluntariat.
b) Promoure el debat entre les organitzacions de voluntariat legalment
constituïdes amb l’objecte de recerca i millora de la intervenció del voluntariat.
c) Coordinar els àmbits d’actuació i la cooperació entre les organitzacions
de voluntariat.
d) Fomentar la participació ciutadana i la formació del voluntariat.
e) Elaborar una memòria anual que reculli les activitats de voluntariat
realitzades.

Article 20.- Composició i funcionament del Fòrum Balear del Voluntariat
La composició i el règim de funcionament del Fòrum Balear del Voluntariat
es regularà mitjançant un decret del Govern de les Illes Balears a proposta de les
conselleries.
Disposició addicional única.
Per al compliment del que s’estableix en aquesta llei, s’habilitaran els
crèdits pressupostaris necessaris.
Disposició transitòria.
Les organitzacions que a l’entrada en vigor d’aquesta llei disposin de
personal voluntari hauran d’ajustar-se al que preveu aquesta en el termini d’un any
des de la seva entrada en vigor.
En el mateix termini les diverses administracions competents afectades
per aquesta llei,hauran de donar compliment als seus mandats.
Disposició derogatòria .
Queden derogades les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin
al que disposa aquesta llei.
Disposició final primera.
S’autoritza el Govern de les Illes Balears per dictar les disposicions
pertinents i adoptar les mesures que consideri necessàries per a l’execució del
desenvolupament d’aquesta llei.
Disposició final segona.
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei que els tribunals
i les autoritats als quals pertoqui la facinguardar.
Palma,a devuit de maig de mil nou-cents noranta- vuit
EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou
La consellera de Presidència
M.Rosa Estarás Ferragut
— o —Núm. 10189
Llei 4/1998 de 19 de maig per la qual s’aproven mesures transitòries
relatives a l’atorgament d’autoritzacions prèvies de construccions,
obres i instal.lacions d’empreses i activitats turístiques.
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EL PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
DE LES ILLES BALEARS
Sia notori a tots els ciudadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat
i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 27.2 de l’Estatut
d’Autonomia, promulg la següent:
LLEI PEL QUAL S’APROVEN MESURES TRANSITÒRIES
RELATIVES A L’ATORGAMENT D’AUTORITZACIONS PRÈVIES
DE CONSTRUCCIONS, OBRES I INSTAL.LACIONS D’EMPRESES I
ACTIVITATS TURÍSTIQUES.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El dia 23 de gener de 1998, es publicà en elButlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears núm. 11 el Decret 9/1998, pel qual s’aprovaren
mesures transitòries relatives al procediment d’expedició d’autoritzacions prèvies
i d’obertura de construccions, obres i instal.lacions d’empreses i activitats turístiques.
Aquesta norma, tal i com s’hi exposa raonadament, respon principalment
a la necessitat d’evitar moviments especulatius en matèria d’autoritzacions
turístiques, mentre es desenvolupa un debat públic ampli, que permeti definir
clarament el futur que la societat balear desitja. Per això, a continuació, es fixen
en el text del Decret una sèrie de mesures que afecten l’atorgament d’autorit
zacions turístiques. Finalment, queda delimitat perfectament l’àmbit temporal de vigència del Decret fins a l’aprovació de la norma que, amb caràcter
general, reguli la matèria, i, en tot cas, fins al 31 de desembre de 1999.
Una vegada publicat aquest decret, el seu contingut ha rebut, amb caràcter
general, una acollida favorable, com ho demostra el fet que no ha estat objecte de
cap tipus d’impugnació. No obstant això, hi ha opinions jurídiques contradictòries
pel que fa al rang de la norma, per la qual cosa i per tal d’evitar que discussions
d’ordre doctrinal puguin traslladar-se a l’ordre social, es considera oportú promulgar aquesta llei.
Article únic
L’atorgament d’autoritzacions prèvies previstes a l’article 1 del Decret
60/1989, de 22 de maig, per part de l’administració turística competent, en l’àmbit
de la Comunitat Autònoma de lesIlles Balears, exceptuant els allotjaments
regulats en el Decret 62/1995, de 2 de juny, i els que hagin efectuat la notificació
prevista en la disposició transitòria del Decret 8/1998, de 23 de gener, queda
supeditat al compliment previ, a més del que es disposa en la normativa en vigor,
d’un dels dos requisits següents:
1. La baixa definitiva d’una autorització, amb l’informe previ de
l’administració turística competent en els termes que reglamentàriament es
determinin.
Mitjançant l’aplicació de l’operació aritmètica prevista a l’article 20.3 del
Decret 54/1995, de 6 d’abril, es determina el nombre màxim de places que es
poden autoritzar, d’acord amb les que s’han donat de baixa.
2. La declaració d’interès turístic excepcional, per part del Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb l’informe previ del Consell
Assessor Balear de Turisme, sempre que l’oferta sigui una novetat, d’extraordinària
qualitat o contribueixi a la desestacionalització.
Disposició derogatòria
Queden derogades, en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, totes les normes d’igual o inferior rang, que contradiguin tot el que es
disposa en aquesta llei.
Disposició final primera
Es faculta el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
perquè dicti les normes reglamentàries oportunes, en desplegament d’aquesta llei.
Disposició final segona
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat al Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i serà d’aplicació fins que
s’aprovi la norma que, amb caràcter general, reguli la matèria. En tot cas,
s’estableix un termini màxim de vigència que acabarà el dia 31 de de
sembre de 1999.
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Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei que els tribunals
i les autoritats als quals pertoqui la facinguardar.
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-A la forma d’accés per la què els participants volen concursar
-C el nivell de coneixements en llnegua catalana que declaren els participants
-Cs el nivell de coneixements en llnegua castellana que declaren els
participants

Palma,a denou de maig de mil mou.cents noranta-vuit
EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou
El Conseller de Turisme
José Mª Gonzalez Ortea

Es consideren exempts de la prova de llengua catalana tots els aspirants que
tenguin puntuació igual o superior a dos a la columna de coneixements de llengua
catalana (columna C).
Es consideren exempts de la prova de llengua castellana tots els aspirants
que tenguin puntuació 1 a la columna de coneixements de llengua castellana
(columna Cs).

— o —LLISTA DE CAUSES D’EXCLUSIÓ

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA DE EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
Núm. 10343
Resolució de 20 de maig de 1998 de la Direcció General de
Personal Docent per la qual es fan públiques les llistes provisionals
d’admesos i exclosos en els procediments selectius convocats per
Ordre de 7 d’abril de 1998 per a la provisió de places de funcionaris
docents i per a l’adquisició de noves especialitats.

Conformement al que disposen els apartats 4 i 15.5 de la convocatòria de
concurs-oposició anunciada per Ordre de 7 d’abril de 1998 (BOCAIB del 16
d’abril de 1998) per la qual es convoquen proves selectives per a la provisió de
places de funcionaris docents i per a l’adquisició de noves especialitats,
Resolc:
Primer.- Aprovar les llistes d’aspirants admesos i exclosos en el concursoposició per a l’ingrés o l’accés als cossos de mestres, de professors d’ensenyament
secundari i de professors d’escoles oficials d’idiomes, les quals s’exposaran a la
Direcció General de Personal Docent, a les Direccions Generals d’Educació de
Menorca i Eivissa i a l’IES de Formentera.
Segon.- Aprovar les llistes d’aspirants admesos i exclosos en el procediment
per a l’adquisició de noves especialitats, les quals s’exposaran als llocs esmentats
a l’apartat anterior.
Tercer.- Atorgar als aspirants exclosos, d’acord amb el que disposa l’article
71 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, un termini de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà de
la publicació d’aquesta Resolució al BOCAIB, perquè, per escrit, puguin esmenar
el defecte que ha motivat l’exclusió. Així mateix, aquells aspirants que hagin
detectat errades en les dades personals consignades podran manifestar-ho per
escrit en el mateix termini. Aquestes sol licituds s’adreçaran a la Direcció General
de Personal Docent.
Quart.- Les instàncies que siguin lliurades pels serveis de correu a partir de
la data d’avui s’inclouran d’ofici a les llistes definitives, sempre que compleixin
tots els requisits i hagin estat presentades a l’òrgan oficial corresponent dins el
termini establert a la convocatòria.
Cinquè.- La Direcció General de Personal Docent revisarà les reclamacions
presentades i rectificarà, quan sigui procedent, les llistes provisionals. Fetes les
rectificacions, la Direcció General de Personal Docent publicarà les llistes definitives
d’aspirants admesos i exclosos.
Palma, 20 de maig de 1998
El Director General de Personal Docent
Javier Cubero Sánchez

CODIS DE LES EXCLUSIONS I SIGNIFICAT DE LES COLUMNES
DE LES LLISTES
A les llistes d’admesos a la columna encapçalada per:
-Llinatges i nom s’hi relacionen els llinatges i noms dels participants
admesos,
-DNI s’hi relaciona el número del DNI dels participants admesos
-Cos s’hi relaciona el codi del cos al qual opten els participants

01 No al.legar la titulació necessària
02 No presentar acreditació de la seva identitat
03 Presentar la sol.licitud fora del termini indicat
04 No abonar els drets d’examen segons la convocatòria
06 No signar la instància de participació
07 Lliurar la sol.licitud sense nom o llinatges
08 Presentar renúncia expressa a la participació
09 No consignar especialitat o consignar-ne una no convocada
10 No consignar cos de procedència (accessos 3 i 4)
11 No indicar especialitat de procedència (accés 4)
14 No tenir acreditats 8 anys en el cos de procedència (accés 4)
15 Pertànyer al mateix cos en què es vol ingressar (accés 4)
16 Presentar-se a diferents especialitats (accessos 2,3 i 4)
17 Presentar-se al mateix cos i especialitat per diferents tipus d’accés
18 Presentar-se al mateix cos i especialitat per més d’una comunitat
autònoma
19 No complir els requisits per accedir a places reservades a persones amb
disminucions
20 No indicar el tipus d’accés pel què es vol concursar
21 No haver complit els 18 anys
22 Per complir l’edat reglamentària de jubilació
23 No posseir nacionalitat espanyola o d’un país membre de la CE
24 No consignar el cos a què es concursa o consignar-ne un no convocat
25 Per existir disparitat entre cos i especialitat
26 Si no se té nacionalitat espanyola, per no indicar la nacionalitat
27 Per no presentar el model normalitzat de sol.licitud
28 Titulació incorrecta de llengua catalana
29 Titulació incorrecta de llengua castellana
30 Per no emplenar la sol.licitud segons els termes de les instruccions
Llinatges i nom
Esp.:001

DNI

Cos

A

C

Cs.

Pedagogia Terapèutica

ACEBES PONCELA,SILVIA
ADRIAN FUENTES,Mª ISABEL
ALBERT FANO,MARI CARMEN
ALBERTI OLIVER,Mª DE LLUC
ALEJANDRO MONTALVO,ROSALIA
AMENGUAL SERRA,JOANA MARIA
AMOROS SOLIVELLAS,MARIA MAGDALENA
ANTELM LANZAT,ANA MARIA
APARICIO APARICIO,DOLORES
ARTIGUES VILANOVA,FRANCISCA ISABEL
BARBER TUDURI,EVA MARIA
BATLE RAMIS,Mª DELS ANGELS
BERNAL NAVAS,MARIA MERCEDES
BIBILONI FORTEZA,CATALINA Mª
BLANCO ESCAMILLA,CARMEN
BLANCO VIANA,Mª JOSE
BLAU AMOROS,ASUNCION
BOTA MARTORELL,CATERINA
BOTELLA BARRANCA,Mª DOLORES
BURGUES MESTRE,JUAN JOSE
CABEZUDO AGUADO,CARMEN PILAR
CALAFAT RIVAS,MARIA JOSEP
CALPE NAVARRO,Mª CRISTINA
CALVO ALONSO,CARME
CANOVAS SINTES,MARIA
CANTALLOPS PONS,JOANA AINA
CAPO FLORIT,MARGARITA ROSA
CARRERES PONS,FANNI
CASANOVA CABANES,ESTHER
CAUBIN ELIAS,ANNA
CHULVI SAURI,LAURA
CLIMENT BARBERA,Mª ASUNCION
COLL BUFI,FRANCISCA
COLL MARTORELL,MARGALIDA
CONTRERAS BARRIO,RAQUEL

9321077
18982236
39707883
43084411
11714124
78208869
78207939
24330092
20426963
43054995
41502511
43081775
24306676
43052186
50035126
03067239
20810697
43039111
20423263
43089122
16254996
43052729
20165127
18233291
41495863
41398395
78184996
41502120
29072370
38116599
85084455
20427940
41459550
43051281
52108852
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