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Núm. 6 8

Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Núm. 10674
Correcció d’errors observats en l’annex del Decret 121/2001, de
19 d’octubre, pel qual es declara s’Albufereta reserva natural
El Consell de Govern, en data 3 de maig de 2002, va aprovar el següent:
“Primer. Corregir els errors observats en l’annex del Decret 121/2001, de
19 d’octubre, pel qual es declara s’Albufereta reserva natural, i ajustar-ne la
delimitació a la del plànol rectificat que s’adjunta a aquest Acord.
Segon. Ordenar que aquest Acord de correcció d’errors materials es
publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb el plànol annex
corresponent.”
S’adjunta l’annex corresponent.
Palma, 21 de maig de 2002
La consellera de Medi Ambient
Margalida Roselló Pons
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CONSELLERIA D'INTERIOR
Núm. 11402
Correcció d’errades del Decret 132/2001, de 30 de novembre, de
Mesures Reguladores en Matèria de Joc (BOIB núm. 147, de 8 de
desembre de 2001)
En publicar-se el Decret 132/2001, de 30 de novembre, de Mesures
Generals en Matèria de Joc (BOIB núm. 147, de 8 de desembre de 2001), s’hi han
detectat diverses errades, i d’acord amb el que disposa l’article 105.2 de la Llei
de règim jurídic i de procediment administratiu comú, es procedeix a la seva
correcció en els termes següents:
On diu:
“ Art. 4.- Màquines “D”.2. b) Un màxim d’una màquina tipus D als locals
destinats a les activitats recollides a l’article 34) apartats 1, 2 i 3 (restaurants, bars
i cafeteries), quan aquests tenguin una superfície igual o superior a 80 m2.”
Ha de dir:
“ Art. 4.- Màquines “D”.2. b) Un màxim d’una màquina tipus D als locals
destinats a les activitats recollides a l’article 34) apartats 1, 2 i 3 de la Llei General
Turística de les Illes Balears (restaurants, bars i cafeteries), quan aquests tenguin
una superfície igual o superior a 80 m2.”
On diu:
“Disposició Transitòria primera.- Les empreses titulars de salons
recreatius disposaran d’un termini de 6 mesos…”
Ha de dir:
“Disposició Transitòria primera- Les empreses titulars de salons de joc
o de tipus B disposaran d’un termini de 7 mesos…”
On diu:
“Disposició Transitòria segona.- “sense perjudici del que disposa l’article
5 del present decret”
Ha de dir:
“Disposició Transitòria segona.- “sense perjudici del que disposa l’article
4 del present decret”
On diu:
“Disposició derogatòria.
3. Queden sense efecte per a l’àmbit de la CAIB i amb efectes de 1 de gener
de 2002, els articles 6.2, 10.a), 28.2, 34.1, 36.2, primer paràgraf, 46.1 i 46.3 del
Real Decret 2110/1998, pel qual s’aprova el Reglament de màquines recreatives
i d’atzar.
4. Queden derogats, amb efectes de 1 de gener de 2002, els articles 5.2 d)
i 50.1 i la disposició transitòria primera, punt 2, del decret 34/97, pel qual
s’aprova el Reglament de casinos de la CAIB.
Ha de dir:
“Disposició derogatòria.
3. Queden sense efecte per a l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, i amb efectes de 1 de gener de 2002, els articles 6.2, 10.a), 28.2, 34.1,
36.2, primer paràgraf i 46.1 del Real Decret 2110/1998, pel qual s’aprova el
Reglament de màquines recreatives i d’atzar.
4. Queden derogats, amb efectes de 1 de gener de 2002, els articles 5.d),
18.2 i 50.1 i la disposició transitòria primera, punt 2, del decret 34/97, pel qual
s’aprova el Reglament de casinos de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Marratxí, 31 de maig de 2002
El conseller d’Interior
Josep Maria Costa i Serra
— o —-

3.- D’altres disposicions
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Núm. 10652
Resolució del conseller de Presidència de 17 de maig de 2002, per
la qual es modifica la Resolució de 28 d’agost de 2001, de
convocatòria de beques per a la preparació d’oposicions
corresponents a determinades professions jurídiques

— o —-

Havent arribat el moment de constituir la comissió de control del programa
de beques TOGA de l’Institut d’Estudis Autonòmics, els membres de la qual
foren designats per Resolució del conseller de Presidència de 28 d’agost de 2001
(publicada en el BOIB núm. 105, d’1 de setembre de 2001), es fa necessari, per
circumstàncies sobrevengudes, modificar-ne la composició.

