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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

1.- Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN

Núm. 25894
Llei 9/2002 de 12 de desembre, per a la modificació de la Llei 2/
1999, de 24 de març, general turística de les Illes Balears.

EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans 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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Consell Insular de Menorca vol complir, en aquesta illa, els objectius
generals establerts a la Llei general turística: control de la quantitat i millora de
la qualitat i la competitivitat empresarial, des de la nostra pròpia competència en
l’ordenació turística.

Per això, optam perquè el control de la quantitat s’estableixi per paràmetres
urbanístics: delimitació de les zones de creixement urbanístic amb criteris
restrictius sobre el desenvolupament consolidat reordenat actual i quotes de
construcció diferenciades per a hotels d’apartaments i habitatges de vacances;
amb la qual cosa queda delimitada la capacitat de creixement turisticourbanístic
de l’illa de Menorca.

Així mateix, optam per resoldre l’increment de la qualitat de l’oferta
construïda avui a les zones turístiques de l’illa definides en el POOT, ja que la
realitat ens obliga a considerar i a fer possible que sigui oferta turística tot el que
ja s’ha construït en aquestes zones; per la qual cosa hem establert uns paràmetres
de qualitat que seran els que s’aplicaran per poder formar part de l’oferta de l’illa,
de manera que aconseguirem:

- Rebaixar la capacitat real de l’oferta construïda.
- Controlar i garantir la qualitat del producte turístic illa de Menorca.
- Afavorir la competitivitat de totes les empreses, perquè totes tindran les

mateixes oportunitats en utilitzar la qualitat per entrar en el mercat turístic.

Tot l’exposat, per tal de permetre a la Llei general turística de les Illes
Balears les actuacions previstes en el POOT de Menorca.

Article únic

S’introdueix un nou apartat a l’article 52, Excepcions a la disposició
general, de la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes Balears,
amb el contingut següent:

e) Els ubicats a les zones turístiques de l’illa de Menorca que es
defineixen en el POOT de l’illa.

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei que els tribunals
i les autoritats als quals pertoqui la facinguardar.

Palma, a dotze de desembre de dos mil dos.

EL PRESIDENT ,
Francesc Antich i Oliver

El Conseller de Turisme,
   Celestí Alomar Mateu

— o —-

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)

CONSELLERIA D’INTERIOR

Núm. 25587
Resolució del conseller d’Interior, per la qual s’aprova la relació
provisional d’aspirants admesos i exclosos de les proves selectives
per a l’ingrés en el Cos d’Ajudants Facultatius de l’Administració
especial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, convocades
per Resolució del conseller d’Interior de 25 d’octubre de 2002
(BOIB  núm. 132, de 2 de novembre de 2002)

D’acord amb el que disposen l’article 10.4 del Decret 27/1994, d’ 11 de
març, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés del personal al servei de la CAIB,
i   la base 6.1  de la convocatòria  a que es refereix l’encapçalament; vistes les
sol·licituds presentades per les persones interessades, i fent ús de les atribucions
que m’atorga la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la CAIB,

RESOLC

PRIMER.- Aprovar  la llista provisional d’aspirants admesos al procés
selectiu, amb expressió del llinatge, nom, DNI i si   estan convocats a la prova
específica de català . Aquesta llista, en data d’avui, ha restat exposada en els
taulers d’anuncis de totes les conselleries i dels consells insulars de Menorca i
Eivissa.

SEGON.- Aprovar i publicar en el BOIB la llista provisional d’aspirants
exclosos del procés selectiu, amb expressió del llinatge, nom, DNI i causa de
l’exclusió, que s’adjunta com  a annex  d’aquesta Resolució.

En tot cas, amb la finalitat d’evitar errors i, si es produeixen, possibilitar-
ne la reparació dins el termini i en la forma escaient, els aspirants comprovaran
no només que no figuren en la llista d’exclosos sinó, a més, que els seus noms
consten en la llista d’admesos pertinent. S’adverteix als aspirants exclosos que
la sol·licitud no es considerarà presentada si no compleixen el requeriment que
pertoqui.

TERCER.-  Els aspirants exclosos o que no figurin a cap llista, disposaran
d’un termini de deu dies  hàbils a partir  de l’endemà d’aquesta publicació, per
a l’esmena dels defectes  o resoldre la mancança que n’hagi motivat l’exclusió
o omissió.

Marratxí, 4 de decembre de 2002

El conseller d’Interior
Josep. M. Costa i Serra

ANNEX

LLISTA PROVISIONAL D’ASPIRANTS EXCLOSOS DE LES PROVES
SELECTIVES PER A L’INGRÉS  EN EL COS D’AJUDANTS

FACULTATIUS  DE L’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL DE LA CAIB


