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determinar els mestres que han de ser adscrits a les tres places de pedagogia
terapèutica creades al nou centre.

1984, de 24 d’octubre, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

D’acord, doncs, amb el que determina la disposició final primera de
l’esmentat Decret 83/2000, de 19 de maig,

ORDRE
Article 1

RESOLC,
Primer.- Adscriure a les places de pedagogia terapèutica del CEE de Son
Ferriol, amb efectes de dia primer de setembre de 2000, als mestres que a
continuació s’enumeren, els quals han manifestat, per ordre d’antiguitat, l’opció
de passar de l’extingida secció d’aprenentatge de tasques al centre de nova
creació:
Llinatges i nom
Pastor Ramis, Jaume Jesús
Domínguez Vallés, Acisclo Jesús
Amengual Gelabert, Joana

DNI
41 323 088
41 494 444
42 981 019

Segon.- Confirmar la destinació definitiva de la mestra Isabel Mota
Sánchez, amb DNI 42 981 019, la qual continuarà a la mateixa plaça de pedagogia
terapèutica del CP de Son Ferriol (Sa Creu Vermella) de Palma.
Tercer.- Contra aquesta Resolució, les persones interessades podran
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos comptadors des del dia
següent al de la notificació d’aquesta Resolució, de conformitat amb el que
determina l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu
de reposició davant el conseller d’Educació i Cultura, en el termini d’un mes
comptador des del dia següent al de la notificació d’aquesta Resolució, de
conformitat 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, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Palma, 30 d’agost de 2000
EL CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA,
Damià Pons i Pons
— o —-

CONSELLERIA DE SANITAT I CONSUM
Núm. 20669
Ordre de la consellera de Sanitat i Consum, de dia 2 d´octubre de
2000, per la qual es regula l’accés gratuït a les vacunes incloses
en el Calendari de vacunes infantil de les Illes Balears
Prevenir les malalties transmissibles és un dels objectius prioritaris de la
Conselleria de Sanitat i Consum en matèria de salut pública.
En el calendari de vacunacions sistemàtiques infantil, vigent a les Illes
Balears, s’inclouen aquelles vacunes que eviten les malalties que des del punt de
vista de la salut pública es consideren que poden incidir, des d’un punt de vista
tant qualitatiu com quantitatiu, més greument en la salut dels nostres ciutadans.
La realitat social de les Illes Balears produeix que un sector de la població
infantil, i per tant a considerar dins el calendari de vacunacions, sigui atès per
professionals o en centres sanitaris del sector privat, la qual cosa impedeix que
les seves dades no s’incloguin en els estudis epidemiològics que realitza la
Conselleria de Sanitat i Consum, i que no siguin tenguts en compte en el moment
de la presa de decisions per a la prevenció de les malalties.
En conseqüència, i sense menyscapte de la llibertat per acudir al sector
públic o privat, i amb l’objectiu que els programes en matèria de vacunacions
s’estengui a tota la població infantil i que totes les dades referides a cada acte de
vacunació es puguin incloure en els estudis epidemiològics, amb la consegüent
millora del sistema d’informació de cobertura de vacunes, mitjançant la present
Ordre es possibilita l’accés que els professionals sanitaris i els centres del sector
privat puguin tenir accés a les vacunes, i s’estableix, també, l’obligatorietat de
la comunicació dels actes de vacunes que s’hi realitzen.
Per això, fent-ne ús de les facultats que confereix l’article 26 de la Llei 5/

Amb l’objectiu de garantir l’accés gratuït de tota la població infantil de les
Illes Balears a les vacunacions incloses en el calendari de vacunacions sistemàtiques
infantil vigent a les Illes Balears, la Conselleria de Sanitat i Consum facilitarà les
esmentades vacunes a tots els centres i serveis sanitaris, públics o privats, així
com a les consultes de professionals sanitaris i metges que ho sol·licitin, sempre
i quan aquests reuneixin els següents requisits.
1.El centre, servei sanitari o consulta professional ha d’estar autoritzat i
degudament registrat d’acord amb el que preveu el Decret 163/96, de 26 de juliol
(BOCAIB de 17 d’agost), pel qual es regula l’autorització per a la creació,
modificació, trasllat i tancament dels centres, serveis i establiments sanitaris, així
com en les seves normes de desenvolupament.
2.El centre, servei sanitari o consulta professional ha d’estar dotat de les
condicions i requisits tècnics que s’estableixen en l’Ordre de la Conselleria de
Sanitat i Consum, de dia 3 de desembre de 1996, així com de la infraestructura
necessària que permeti l’estricte manteniment de la cadena de fred per a la
conservació de les vacunes.
Article 2
Els centres, serveis sanitaris o professionals sanitaris han de sol·licitar a la
Direcció General de Sanitat de la Conselleria de Sanitat i Consum aquelles
vacunes que considerin necessàries per atendre la població infantil, d’entre les
vacunes incloses en el calendari de vacunacions sistemàtiques infantil, i
complimentar a l’efecte el full de comanda que se subministrarà per part de
l’esmentada Conselleria.
Article 3
Els responsables dels centres, serveis sanitaris o professionals sanitaris, als
quals se’ls facilitin les vacunes de manera gratuïta, estaran obligats al compliment
de les següents condicions:
1.Aplicar, respecte a aquelles vacunes que s’hagin segons el que preveu
aquesta Ordre, el calendari de vacunacions sistemàtiques infantil, vigent a les
Illes Balears.
2.Facilitar, de manera gratuïta, les vacunes entregades per la Conselleria,
sense perjudici, en el seu cas, de la percepció dels honoraris per l´acte mèdic.
3.Registrar cada acte de vacuna a la Cartilla de salut infantil.
4.Complimentar i trametre mensualment a la Direcció General de Sanitat
el full de declaració de vacunacions, en la forma i els mitjans que aquesta
determini.
5.En el cas de nins que hagin iniciat la vacunació amb anterioritat a
l’entrada en vigor de la present Ordre, s’hauran de complimentar en el mateix full
de declaració els antecedents de vacunes complerts que constin a la seva història.
Article 4
L’accés gratuït a les vacunes a les que es refereix aquesta Ordre per part dels
centres, serveis sanitaris i professionals sanitaris queda subjecte al compliment
de les condicions establertes en la present Ordre, mentre que l’autorització podrà
ser revocada en el supòsit d’incompliment d’aquestes.
Article 5
1.Els centres, serveis sanitaris i professionals sanitaris que desitgin acollirse al que preveu aquesta Ordre podran sol·licitar-ho en qualsevol moment
mitjançant escrit dirigit al director general de Sanitat, i acreditar el compliment
dels requisits exigits.
2.El director general de Sanitat, mitjançant resolució, en el termini de dos
mesos des de la seva presentació, autoritzarà o denegarà les sol·licituds.
Article 6
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1.Tots els metges amb exercici professional en el territori de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears que administren a les seves consultes professionals
qualsevol tipus de vacuna estan obligats a registrar cada acte de vacuna en la
corresponent Cartilla de salut infantil, així com a trametre mensualment a la
Direcció General de Sanitat el full de declaració de vacunacions, en la forma i els
mitjans que aquesta determini.

de la diftèria, tètanus i poliomielitis tipus I, II, III i segona dosi de vacuna enfront
del xarampió, parotiditis i rubèola.

2.Els directors o responsables de les institucions i centres sanitaris, públics
o privats seran responsables que els metges que hi presten serveis procedeixin a
complimentar i comunicar l’administració de les vacunes en la forma prevista a
l’apartat anterior.

Catorze anys d’edat: Sisena dosi de vacuna enfront de la diftèria (adults)
i tètanus.

Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 2 d’octubre de 2000
La consellera de Sanitat i Consum
Aina M. Salom i Soler
— o —Núm. 20670
Ordre de la consellera de Sanitat i Consum, de dia 2 d´octubre de
2000, per la qual es modifica el calendari de vacunacions
sistemàtiques infantils a les Illes Balears
El calendari de vacunacions sistemàtiques infantils aplicable a les Illes
Balears s’aprovà mitjançant Ordre de la Conselleria de Sanitat i Consum, de dia
30 de març de 1998 (BOCAIB de dia 9 d’abril de 1998) i es modificà per Ordre
de dia 14 de maig de 1999 (BOIB de 22 de maig de 1999),
Com a conseqüència de l’aparició d’una vacuna eficaç contra la meningitis
produïda per la neisseria meningitidis serogrup C, causant d’una malaltia amb
incidència sobretot en la població infantil, és aconsellable la modificació de
l’esmentat calendari, a l’objecte d’adequar els programes de vacunació a les
recomanacions dels experts respecte de la necessitat de vacunar la població
infantil amb aquest nou preparat.
Per això, i fent-ne ús de les facultats conferides a l’article 26 de la Llei 5/
1984, de 24 d’octubre, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, dict la següent
ORDRE
Article 1
Es modifica l’article 1r. de l’Ordre de la Conselleria de Sanitat i Consum,
de dia 30 de març de 1998 (BOCAIB de dia 9 d’abril de 1998), per la que s’aprova
el calendari de vacunacions sistemàtiques que s’ha d’aplicar a les Illes Balears,
que queda redactat de la següent manera:
Article 1
S’aprova el calendari de vacunacions sistemàtiques en l’àmbit territorial de
les Illes Balears, que serà el següent:
Als dos mesos d’edat: S’administrarà la primera dosi de vacuna enfront de
la diftèria, tètanus, tos ferina, hepatitis B, haemophilus influenzae tipus b,
poliomielitis tipus I, II, III, i meningococ C.

Onze anys d’edat: Segona dosi de vacuna enfront del xarampió, parotiditis
i rubèola per a nins que només hagin rebut una dosi als 15 mesos d’edat, així com
administració de tres dosis de vacuna enfront de l’hepatitis B.

Disposició final única
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 2 d´octubre de 2000.
La consellera de Sanitat i Consum
Aina M. Salom i Soler
— o —Núm. 20477
Informació Pública de desestimació del recurs d’alçada interposat
per la Sra. Maria Magdalena Moranta Frontera
Vist el recurs d’alçada interposat per la Sra. Maria Magdalena Moranta
Frontera, impugnant l’Acord de la Direcció General de Sanitat de 5 de maig de
2000, de l’esmentat recurs, així com de l’expedient tramitat, es desprenen els
següents
FETS
I.- El 31 de març de 1999, l’Ajuntament de Selva va sol·licitar l’autorització
per obrir una nova oficina de farmàcia al nucli de Caimari d’acord amb el que
preveu l’article 22 de la Llei 7/1998, de 12 de novembre, d’ordenació farmacèutica
de les Illes Balears.
II.- Tramitat l’expedient, s’acordà autoritzar la farmàcia al nucli de Caimari
mitjançant Resolució de 15 de desembre de 1999, en la qual s’assenyalava que
durant la tramitació no s’havia presentat cap al·legació.
III.- El 6 de març de 2000, la Sra. Moranta va interposar recurs d’alçada
al·legant que el 16 de novembre de 1999, durant la fase d’al·legacions de la
tramitació de l’expedient, va presentar un escrit en el qual havia sol·licitat la
paralització del mateix. Aquest recurs va ser resolt acordant deixar sense efecte
la Resolució de 15 de desembre de 1999 i a més ordenant la retroacció de
l’expedient al moment de dictar Resolució.
IV.- Tramitat de nou l’expedient va ser resolt mitjançant Resolució del
director general, publicada al BOIB núm. 76 de 20 de juny de 2000, per la qual
s’acordava autoritzar una oficina de farmàcia al nucli de Caimari, terme municipal de Selva.

V.- El dia 28 de juliol de 2000, la Sra. Moranta va interposar nou recurs
d’alçada sol·licitant la paralització de la tramitació en tant no es dicti Resolució
judicial efectiva respecte del recurs contenciós administratiu que té interposat,
respecte d’una denegació acordada per aquesta Conselleria amb anterioritat a
aquest expedient.
En aquests fets hi son d’aplicació els següents

Als quatre mesos d’edat: Segona dosi de vacuna enfront de la diftèria,
tètanus, tos ferina, hepatitis B, haemophilus influenzae tipus b, poliomielitis
tipus I, II, III i meningococ C.

FONAMENTS DE DRET

Als sis mesos d’edat: Tercera dosi de vacuna enfront de la diftèria, tètanus,
tos ferina, hepatitis B, haaemophilus influenzae tipus b, poliomielitis tipus I, II,
III i menigococ C.

PRIMER.- Correspon a la consellera de Sanitat i Consum la Resolució del
recurs d’alçada, d’acord amb el que disposa l’article 114.1 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, ja que ha de resoldre l’òrgan superior jeràrquic
del que va dictar la Resolució impugnada.

Quinze mesos d’edat: S’administrarà la primera dosi de vacuna enfront del
xarampió, parotiditis i rubèola.
Devuit mesos d’edat: La quarta dosi de vacuna enfront de la diftèria,
tètanus, tos ferina (acel·lular), haemophilus influenzae tipus b i poliomielitis
tipus I, II, III.
Als sis anys d’edat: Administració de la cinquena dosi de vacuna enfront

SEGON.- Pel que fa referència a la paralització sol·licitada en el recurs
d’alçada, hem d’assenyalar que l’article 94 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, estableix que els actes de les administracions públiques son
immediatament executius, i en conseqüència, la interposició d’un recurs contenciós
administratiu no pot servir de fonament per a la paralització d’un altre procediment
administratiu distint, i en relació a l’apuntada possibilitat de que es pogués donar

