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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

1.- Disposicions generals

Palma 9 d’abril de 2010
El president
Francesc Antich i Oliver

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 8439
Decret 51/2010, de 9 d’abril, pel qual es crea l’IES Sant Antoni,
de Sant Antoni de Portmany
La creació de centres públics correspon al govern autonòmic, d’acord amb
l’article 17 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, que desplega l’article 2 del títol I, de l’annex del Decret 120/2002, de
27 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament orgànic dels instituts d’educació secundària.
El progressiu augment d’alumnat per escolaritzar i l’alt índex de matrícula que els darrers anys s’està donant a la zona evidencien la necessitat de disposar-hi nous centres educatius.
Per tot això, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de 9 d’abril de 2010,
DECRET
Primer
Es crea el centre d’educació secundaria i batxillerat:
Codi del centre: 07014144
Denominació: IES Sant Antoni
Domicili: finca Can Nicolau des Molí
Localitat: Sant Antony de Portmany
Municipi: Sant Antony de Portmany
Disposició final primera
Es faculta el conseller d’Educació i Cultura perquè adopti les mesures
necessàries per a l’execució d’aquest Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 9 d’abril de 2010
El president
Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

—o—
Num. 8440
Decret 52/2010, de 9 d’abril, pel qual es crea el CEIP Nou de
Sant Lluís, de Sant Lluís
La creació de centres públics correspon al govern autonòmic, d’acord amb
l’article 17 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, que desplega l’article 2 del títol I, de l’annex del Decret 119/2002, de
27 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament orgànic de les escoles d’educació infantil, dels col·legis d’educació primària i dels col·legis d’educació infantil i primària.
El progressiu augment d’alumnat per escolaritzar i l’alt índex de matrícula que els darrers anys s’està donant a la zona evidencien la necessitat de disposar-hi de nous centres educatius.
Per tot això, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de 9 d’abril de 2010,
DECRET
Primer
Es crea el centre d’educació infantil i primària següent:
Codi del centre: 07014156
Denominació: CEIP Nou de Sant Lluís
Domicili: c/ de Pere Tudurí. Camí vell de s’Ullastrar
Localitat: Sant Lluís
Municipi: Sant Lluís
Disposició final primera
Es faculta el conseller d’Educació i Cultura perquè adopti les mesures
necessàries per a l’execució d’aquest Decret.
Disposició final segona

El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

—o—
Num. 8443
Decret 53/2010, de 9 d’abril, pel qual es crea l’Aula Maó del
Centre Penitenciari de Maó adscrita al CEPA Joan Mir i Mir de
Maó
La creació de centres públics correspon al Govern autonòmic, d’acord
amb l’article 17 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació.
La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears estableix, a l’article 36, que correspon a la Comunitat
Autònoma la competència del desenvolupament legislatiu i l’execució de l’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats,
d’acord amb el que disposa l’article 27 de la Constitució.
El Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre, va traspassar a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears les funcions i els serveis de
l’Administració de l’Estat en matèria d’ensenyament no universitari.
El dret a l’educació és un dret de caràcter social i, per tant, el sistema educatiu tendirà com a principi bàsic a l’educació permanent, sense oblidar la particular situació de les persones que tenen minvada la seva llibertat pel fet de
trobar-se recloses en centres penitenciaris.
Els canvis soferts els darrers anys propicien que l’educació secundària
obligatòria per a persones adultes recloses en centres penitenciaris de les Illes
Balears vegin modificada la seva situació, convertint les actuals aules d’educació en centres d’educació, per tal de donar satisfacció a les àmplies necessitats
detectades.
Atès tot això, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de 9 d’abril de 2010,
DECRET
Primer
Es crea el centre d’educació de persones adultes següent:
Codi del centre: 07014168
Denominació: Aula Maó del Centre Penitenciari de Maó
Domicili: Ctra. de Sant Lluís, s/n
Localitat: Maó
Municipi: Maó
Aquesta Aula estarà adscrita al CEPA Joan Mir i Mir de Maó
Disposició final primera
Es faculta el conseller d’Educació i Cultura perquè adopti les mesures
necessàries per a l’execució d’aquest Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma 9 d’abril de 2010
El president
Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

—o—
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 8445
Decret 54/2010, de 9 d’abril, que modifica el Decret 25/1999, de
19 de març, pel qual s’aproven les zones farmacèutiques de les
Illes Balears i el procediment per a l’autorització de noves oficines de farmàcia
La Llei 7/1998, de 12 de novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes
Balears, té per objecte, en el marc del sistema sanitari, l’ordenació de l’atenció
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farmacèutica en l’àmbit territorial de les Illes Balears.
L’article 25 de la Llei esmentada disposa que per decret s’ha de fixar el
barem que s’ha de considerar en els concursos de mèrits per a l’atorgament de
noves oficines de farmàcia, com també els criteris bàsics de valoració d’aquests
mèrits. El barem ha d’incloure, segons l’apartat 2 d’aquest precepte, la puntuació màxima que s’ha de considerar en els apartats de mèrits acadèmics, mèrits
professionals i altres mèrits.
En desplegament de la Llei d’ordenació farmacèutica es va dictar el
Decret 25/1999, de 19 de març, que aprova les zones farmacèutiques a les Illes
Balears i el procediment d’autorització de noves oficines de farmàcia.
Posteriorment, aquesta norma va ser objecte de modificació pel Decret 79/2005,
de 15 de juliol, per tal d’introduir una nova ponderació de mèrits en els concursos d’oficines de farmàcia i d’establir una nova redacció per a l’apartat 1 a de
l’article 15, consistent a eliminar del còmput i de la valoració per a l’adjudicació d’una oficina de farmàcia els mèrits al·legats en altres concursos, excepte en
els supòsits que es renunciï a l’adjudicació amb anterioritat a la seva data de
notificació o publicació.
L’experiència acumulada en les convocatòries de concursos d’oficines de
farmàcia ha posat en relleu la dificultat tècnica d’aplicar la regla que recull l’article 15.1 a, atès que és molt complexa la tasca d’esbrinar quants de concursos
s’han convocat en altres comunitats autònomes o en l’àmbit europeu i accedir a
les dades de tots el concursos i concursants.
Per això, a proposta del conseller de Salut i Consum, d’acord amb el
Consell Consultiu, i havent-ho considerat el Consell de Govern, en la sessió de
dia 9 d’abril de 2010,
DECRET
Article únic

17-04-2010

7

el Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció
de personal funcionari interí al servei de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 78, de 30 de maig de 2009).
2. L’article 3.10 d’aquest Decret estableix que, si s’exhaureix una borsa de
personal funcionari interí i no hi ha borses anteriors, abans d’aplicar el procediment extraordinari i només fins a la constitució definitiva de la borsa de feina
que tindrà lloc quan acabi el procés selectiu de personal funcionari d’un determinat cos, escala o especialitat, es podrà utilitzar la relació de les persones aspirants que hagin aprovat alguna de les proves o exercicis realitzats fins aquell
moment, d’acord amb l’ordre de prelació que recull l’article 3.4 del Decret
esmentat.
3. Actualment i pel que fa a diversos cossos, escales i especialitats de
l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ens trobam en la situació prevista en el citat article 3.10, per la qual cosa és necessari
nomenar personal funcionari interí a partir de la borsa que es formi, de conformitat amb l’ordre de prelació establert a l’article 3.4, amb la relació de persones
aspirants que han aprovat fins aquests moments alguna de les proves o exercicis ja realitzats en el marc de l’Oferta pública d’ocupació de l’Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2008.
Fonaments de dret
1. Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
2. Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
3. Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de
selecció de personal funcionari interí al servei de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Per tot això, dict la següent

Se suprimeix l’apartat 1 a de l’article 15 del Decret 25/1999, de 19 de
març, pel qual s’aproven les zones farmacèutiques de les Illes Balears i el procediment per a l’autorització de noves oficines de farmàcia.

Resolució

Disposició transitòria única
Aquest Decret és aplicable a tots els procediments de concurs de mèrits
per a l’adjudicació d’oficines de farmàcia que es convoquin a partir del moment
en què entri en vigor, amb independència de la data de la resolució d’autorització de l’oficina de farmàcia.
Disposició derogatòria única
Queden derogades les disposicions de rang igual o inferior que entrin en
contradicció amb aquesta norma.
Disposició final única

1. Acordar la constitució de les borses temporals de personal funcionari
interí formades per la relació de les persones aspirants que han aprovat alguna
de les proves o alguns dels exercicis realitzats fins aquests moments per a l’accés a diversos cossos, escales i especialitats de l’Administració especial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel torn lliure i pel torn d’estabilitat
de l’ocupació. Les esmentades borses s’adjunten a l’Annex 1 d’aquesta
Resolució.
2. Ordenar l’actualització automàtica de la composició de les borses que
figuren en l’Annex d’aquesta resolució. La composició de les esmentades borses ha de fer-se d’acord amb l’ordre de prelació que preveu l’article 3.4 del
Decret 30/2009, de 22 de maig.

Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

3. Ordenar la publicació en la pàgina web del Govern de les Illes Balears
de les actualitzacions de les borses esmentades.

Palma, 9 d’abril de 2010

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a
la pàgina web del Govern de les Illes Balears i al tauler d’anuncis de l’EBAP.

El president
Francesc Antich i Oliver
El conseller de Salut i Consum
Vicenç Thomàs Mulet

—o—

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA
Num. 8199
Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia de 26
de març de 2010 per la qual es constitueixen borses temporals
per nomenar personal funcionari interí de diversos cossos, escales i especialitats de l’Administració especial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears , de conformitat amb la previsió de
l’article 3.10 del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
Fets
1. Per acord del Consell de Govern de 22 de maig de 2009 es va aprovar

Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Innovació,
Interior i Justícia en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb els articles 116 i
117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i de l’article 57 de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució, d’acord amb els
articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Marratxí, 26 de març de 2010
La consellera d’Innovació, Interior i Justícia
Pilar Costa Serra

