BOCAIB

Núm. 58

Secció I - Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA DE SANITAT I CONSUM
Núm. 8162
Correcció d’error advertits en la publicació del Decret 25/1999, de
19 de març, pel qual s’aproven les zones farmacèutiques de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el procediment per a
l’autorització de noves oficines de farmàcia, (BOCAIB núm. 40, de
30.03.99).
Havent-se advertit errors en la publicació del Decret 25/1999, de 19 de
març, pel qual s’aproven les zones farmacèutiques de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i el procediment per a l’autorització de noves oficines de farmàcia,
(BOCAIB núm. 40, de 30.03.99), a la versió catalana
En el títol on diu:
“... zones farmacèutiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ...”
Ha de dir:
“... zones farmacèutiques de les Illes Balears...”
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“...els requisits exigits a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques del procediment administratiu comú, ...”
Ha de dir:
“... els requisits exigits a la llei reguladora del procediment administratiu
comú, ...”
A l’article 14.1, on diu:
“... la Direcció General de Sanitat dictarà Resolució...”
Ha de dir:
“... el director general de Sanitat dictarà Resolució...”
En el punt 2, on diu:
“2. Contra la Resolució de la Direcció General de Sanitat...”
Ha de dir:
“2. Contra la Resolució del director general de Sanitat...”

A l’article 15.6, després del punt final s’ha d’afegir:
“... o amb els títols contemplats en l’Ordre de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports, de dia 6 de novembre de 1995, BOCAIB de dia 23 de
novembre, sobre els títols, certificats i diplomes que garanteixen els coneixements
compresos de la Junta Avaluadora de Català.”
A l’article 19.2, on diu:
“... el termini anterior, la Direcció General de Sanitat procedirà...”

A l’article 1
On diu:
“...d’ordenació farmacèutica a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears...”
Ha de dir:
“...d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears...”
A l’article 5.e)
On diu:
“e) Justificant de l’abonament de la taxa prevista a la Llei 4/1994, de 19 de
novembre.”
Ha de dir:
“e) Justificant de l’abonament de la taxa corresponent.”
A l’article 6
On diu:
“... els requisits exigits en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu...”

Ha de dir:
“... el termini anterior, el director general de Sanitat procedirà...”
A l’article 21.c), on diu:
“... Llei 7/1998, d’ordenació farmacèutica en la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.”
Ha de dir:
“... Llei 7/1998, d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears.”
A l’article 22, on diu:
“...la Direcció General de Sanitat procedirà a dictar Resolució...”
Ha de dir:
“... el director general de Sanitat procedirà a dictar Resolució...”
A l’Annex II s’han advertit canvis i moviments de línies que fan inintel.ligible
els barem, i per tant es tornen publicar íntegrament:
ANNEX II

Ha de dir:
“... els requisits exigits en la normativa reguladora del procediment
administratiu...”
On diu:
“... del requeriment es preveuen en la Llei 30/1992.”

BAREM DE MÈRITS PER A L’ACCÉS A LA TITULARITAT
D’UNA OFICINA DE FARMÀCIA
A- MÈRITS PROFESSIONALS
1. La puntuació màxima d’aquest apartat no podrà superar els 25 punts.

Ha de dir:
“... del requeriment es preveuen en l’esmentada normativa.”
A l’article 10.b), on diu:
“... En el cas dels certificats que es refereixin a qualsevol tipus de concurs
d’especialització...”
Ha de dir:
“... En el cas dels certificats que es refererixen a qualsevol tipus de curs
d’especialització...”
A l’article 11, on diu:
“... des de la data de presentació de la sol.licitud fins que es resolgui amb
caràcter definitiu el Concurs de mèrits, ...”
Ha de dir:
“... des de la data de presentació de la sol.licitud fins que s’esgoti la via
administrativa o, si n’és el cas, es resolgui amb caràcter definitiu la via jurisdiccional, ...”
A l’article 12, on diu:

MÈRITS
Exercici com a farmacèutic
titular, regent, substitut o
adjunt en una oficina de
farmàcia oberta al públic.

PUNTUACIÓ
-0,1 per cada mes complet
d’exercici en els 10 darrers anys
des de la data de la convocatòria
-0,05 per cada mes complet
d’exercici en els anys anteriors
als darrers 10 anys.

MÀXIM
20 punts

S’incrementarà en un 30% la
puntuació obtinguda.

2 punts

Exercici com a farmacèutic en
Serveis de Farmàcia Hospitalària
o Serveis d’Atenció Primària.

-0,08 per mes complet d’exercici

15 punts

Exercici com a farmacèutic en
l’Administració Pública, com a
propietari, titular, interí o
contractat.

-0,07 per mes complet d’exercici

10 punts

Exercici com a farmacèutic en
distribució de medicaments, en
centres penitenciaris o

-0,06 per mes complet d’exercici

7 punts

Quan l’exercici com a farmacèutic
titular, regent, subtitut o adjunt
s’hagi realitzat en una oficina de
farmàcia ubicada en un municipi
amb un nombre d’habitants
inferior a 1.500 segons el padró
municipal vigent.
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sociosanitaris.
Exercici com a farmacèutic en
qualsevol altra activitat.

-0,025 per mes complet d’exercici

elementals, nivell B
-1,00 punt per coneixements
mitjans, nivell C
-1,25 punts per coneixements
superiors, nivell D
-1,50 punts per coneixements
de llenguatge administratiu

5 punts

B. MÈRITS ACADÈMICS
1. La puntuació màxima d’aquest apartat no podrà superar els 15 punts.
MÈRIT

PUNTUACIÓ

MÀXIM

Per expedient acadèmic

El coeficient resultant de la divisió
de la suma dels punts que resulten
d’assignar 6 punts a cada matrícula
d’honor, 5 punts a cada excel.lent i
4 punts a cada notable, pel nombre
total d’assignatures.

6 punts

Per grau de llicenciat
en Farmàcia

-0,5 punts si és amb nota d’aprovat
-0,75 si és notable
-0,90 si és excel.lent.
-1 punt en cas d’obtenir premi
extraordinari

1 punt

Per grau de doctorat

-1 punt pel doctorat amb
qualificació d’aprovat
-1,5 punts si la qualificació és
de notable.
- 2 punts si la qualificació és
d’excel.lent.
-2,5 punts si la qualificació
obtinguda és d’excel.lent cum laude
-0,5 més en els casos que el doctorat
es refereixi a matèries relacionades
amb l’atenció farmacèutica.

3 punts

-2,5 punts pel títol de farmàcia
hospitalària
-1 punt pel títol d’especialista en
altres àmbits.

4 punts

Per títol de farmacèutic
especialista

Aquells farmacèutics els mèrits
i experiència professional
al.legats dels quals s’haguessin
realitzat a Balears.

Se’ls incrementarà en un 10% la
puntuació obtinguda per experiència professional i d’altres
mèrits adquirits a Balears.

Palma, 23 d’abril de 1999
EL CONSELLER DE SANITAT I CONSUM,
Francesc Fiol i Amengual
— o —-

2.- Autoritats i personal (nomenaments, situacions i
incidències)
CONSELLERIA DE FUNCIÓ PÚBLICA I INTERIOR

C.- ALTRES MÈRITS
1. La puntuació màxima d’aquest apartat no podrà superar 20 punts.
1.1. Formació postgraduada.
MÈRIT

PUNTACIÓ

MÀXIM

Pel curs de diplomat en
Sanitat.

-0,75 punts

0,75 punts

Per cursos d’especialització i
perfeccionament relacionats
amb l’atenció farmacèutica,
organitzats per l’Administració
sanitària, per la Universitat, per
la Corporació farmacèutica, per
institucions o societats científiques i per altres institucions
declarades d’interès sanitari

-Per cada curs de:
- 12 fins a 25 hores: 0,10 punts
- fins a 50 hores: 0,20 punts
- fins a 100 hores: 0,40 punts
- fins a 200 hores: 0,50 punts
- fins a 300 hores: 0,75 punts
- fins a 400 hores: 1,25 punts
- per cada 100 hores més:
0,30 punts

4 punts

MÈRITS

PUNTUACIÓ

MÀXIM

Exercici com a farmacèutic
docent en facultats de Farmàcia
en matèria relacionades amb
l’atenció farmacèutica.

-0,3 punts per cada curs
complet

6 punts

Per direcció de pràctiques
tutelades.

-0,05 punts per mes

3 punts

Per la participació com a professor en matèries relacionades
amb l’atenció farmacèutica en
cursos organitzats per l’Administració sanitària, per la Universitat,
per la Corporació farmacèutica,
per institucions o societats
científiques i per altres institucions
declarades d’interès sanitari

- Per cada curs de:
- 12 hores fins a 25: 0,15 punts
- fins a 50 hores: 0,25 punts
- fins a 100 hores: 0,50 punts
- fins a 200 hores: 0,60 punts.
- fins a 300 hores: 0,90 punts
- fins a 400 hores: 1,50 punts
- per cada 100 hores més:
0,30 punts

5 punts

MÈRIT

PUNTUACIÓ

MÀXIM

Per llibres publicats o per treballs
científics relacionats amb l’atenció
farmacèutica, publicats a revistes
especialitzades.
Per articles publicats i aportacions
a reunions científiques

-0,2 punts si és autor
-0,1 punts si és col.laborador

3 punts

-0,1 per treball o aportació

2 punt

Núm. 8872
Resolució de la consellera de la Funció Pública i Interior per la
qual s’adjudica pel procediment de lliure designació el lloc de
treball de DIRECTOR DE LA RESIDENCIA MIXTA LA
BONANOVA de la Conselleria de Presidència de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
La consellera de la Funció Pública i Interior, previ acord amb la consellera
de Presidència, fent ús de les atribucions que li confereix l’article 58 de la Llei 2/
1989 de 22 de febrer, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, i d’acord amb el que estableix la Base Setena de la Resolució de dia 3 de
març de 1999 (BOCAIB núm.34 de 16-03-99), per la qual es convoca pel
procediment de lliure designació el lloc de treball de Director de la Residència
Mixta La Bonanova de la Conselleria de Presidència de la CAIB, dicta la següent

RESOLUCIÓ
PRIMER.- Adjudicar, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball
de Director de la Residència Mixta La Bonanova al sr. Rafael Amengual Salom
amb DNI 41.387.108.

1.2. Experiència docent

SEGON.- El termini per prendre possessió de la nova destinació és de tres
dies hàbils, si el funcionari radica a la mateixa localitat de la destinació actual, o
d’un mes si radica a localitat distinta, comptadors des de l’endemà de la publicació
d’aquesta resolució en el BOCAIB, d’acord amb el que estableix la Base Vuitena
de la Convocatòria.
TERCER.- Els efectes econòmics seran des de la data de la presa de
possessió.

1.3. Publicacions

QUART.- Contra aquesta convocatòria, les bases i tots els actes administratius
que se’n derivin, es podrà formular, per les persones interessades, i d’acord amb
el que disposa l’art. 116 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
recurs potestatiu de reposició davant la consellera de la Funció Pública i Interior,
en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació d’aquesta
Resolució en el BOCAIB, o bé recurs contenciós administratiu davant el jutjat de
lo contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà
de la publicació en el BOCAIB, d’acord amb el que estableixen els art. 8.1 i 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Marratxí, 28 d’abril de 1999
La conselllera de la Funció Pública i Interior
Mª del Pilar Ferrer Vanrell
— o —-

1.4. Per integració professional en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
MÈRITS

PUNTUACIÓ

MÀXIM

Per coneixement oral i escrit
de la llengua catalana, pròpia
de les Illes Balears

-0,25 punts per coneixements
orals, nivell A
-0,50 punts per coneixements

1,50 punts

Núm. 8873
Rectificació d’errors advertits a la publicació de la Resolució de 13
d’abril de 1999, per la qual es nomenen funcionaris de carrera,
dels cossos i escales de l’Administració General i Especial de la

