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sament l’excepció de ‘litispendència’ formulada, la interposició del recurs contenciós administratiu no impedeix (llevat que s’acordi la suspensió ex art. 122
de la Llei Jurisdiccional), executar l’acte objecte d’aquest, i si aquest acte és una
denegació d’autorització d’oficina de farmàcia, l’Administració pot i ha d’iniciar la tramitació d’una sol·licitud posterior, pel mateix nucli, encara que aquella denegació hagi estat recorreguda en via jurisdiccional.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, en el termini de dos meses, comptadors a partir de l’endemà al de la seva
notificació, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal de Justícia de les Illes Balears, en la forma i en les
condicions previstes a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

En el mateix sentit, la Sentència del Tribunal Suprem de 23 de febrer de
1994 (Ar. 1287) abunda en declarar que l’existència de resolucions judicials
sobrevingudes resulten irrellevants per a la validesa dels actes que concedeixen
una autorització de farmàcia, perquè el seu ajust a dret s’ha d’enjudiciar en relació a les circumstàncies que es presentaven en el moment de la sol·licitud.

Palma,10 de setembre de 2010.

A la mateixa conclusió arriben les sentències del Tribunal Suprem de 20
de setembre de 1995 (Ar. 6614), en el seu fonament de Dret SISÈ, de 31 d’octubre de 1995 (Ar. 7831), en el seu Fonament de Dret SEGON, i especialment
la de 20 de gener de 1995 (Ar. 245), que cita la de 23 de febrer de 1994, i altres,
on es fa una exhaustiva anàlisi del supòsit, assenyalant que ‘rebutjada per la
resolució ferma -amb fermesa en via administrativa- una petició d’obertura d’oficina de farmàcia, no constitueix obstacle l’esmentada denegació perquè els
òrgans que en cada cas actuen com Administració de farmàcia en aquests expedients compleixin les obligacions que resulten de l’article 103.1 de la
Constitució i, en definitiva, procedeixin a la posterior tramitació i resolució en
dret d’expedients d’obertura, d’acord amb les circumstàncies de fet existents en
el moment en què es produeix la nova sol·licitud en via administrativa, havent
de ser irrellevants per a la validesa dels actes que resulten d’aquests expedients
l’existència de resolucions judicials sobrevingudes’.
b).- És cert, com s’indica, entre d’altres, a la citada sentència de 20 de
gener de 1995, que en determinats casos (no amb caràcter general o normal, com
exageradament s’expressa a la Resolució de la Conselleria, ara recorreguda), pot
resultar que un únic nucli resulti dotat amb dues farmàcies, com a conseqüència
d’acumular s’hi dues autoritzacions -administrativa i jurisdiccional- d’obertura.
Però aquestes anomalies –diu la sentència – provenen d’una aplicació no conforme a dret de la normativa aplicable que, havent generat una litigiositat excessiva, ha judicialitzat de manera important una matèria típicament administrativa. ‘Davant l’existència d’actes corporatius que han de ser declarats nuls en via
judicial serà responsabilitat del Col·legi corresponent adoptar les mesures adequades per evitar-los o -en el que li sigui possible- reajustar els eventuals excessos de quota que es produeixin’.
Òbviament, conclou la sentència, els efectes d’uns actes nuls dictats en
expedients anteriors, no poden estendre’s a actes vàlids dictats amb posterioritat, com seria una posterior autorització administrativa d’obertura de farmàcia
en el nucli de què es tracta (en haver-ne modificat les circumstàncies que varen
determinar la denegació anterior).’
Doctrina que es reitera a les sentències més recents de 21 de febrer de
2000 (Ar. 1892) i 11 de maig de 2000 (Ar. 4534), on, descartada l’aplicació de
qualsevol tipus de ‘litispendència’, s’insisteix en la possibilitat que ‘…en determinats casos la doctrina que s’acaba d’exposar pot oferir resultats contraris al
sistema de limitació de farmàcies del Reial decret 909/1978, com passaria en els
supòsits en què un sol nucli resultàs dotat amb dues farmàcies, com a conseqüència d’acumular-s’hi dues autoritzacions, administrativa i jurisdiccional,
d’obertura’.
Arguments que resulten perfectament aplicables a la qüestió plantejada a
la present petició d’informe (a l’igual que resulten aplicables els pronunciaments que sobre això es fan a la sentència esmentada del TSJ de les Illes Balears
núm. 167, de 28 de febrer de 2003)’.
11.En conseqüència, poc resta per afegir als arguments esgrimits per la
Direcció de l’Advocacia d’aquesta Comunitat. Aquests arguments condueixen a
la desestimació del recurs d’alçada interposat pel Sr. Mayol contra la Resolució
de la directora general de Farmàcia de 27 d’abril de 2010.
Vists els texts legals citats i altres d’aplicació general, en ús de les atribucions que tenc conferides, dict la següent
Resolució
1.Desestimar el recurs d’alçada interposat per Jaume Mayol Adrover contra la Resolució de la directora general de Farmàcia de 27 d’abril de 2010, per
la qual es convoca un concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de Son Servera, dins el perímetre del sòl urbà de
la localitat de Son Servera, confirmant-la en tots els seus extrems.
2.Notificar aquesta Resolució a les persones interessades i ordenar la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos

El conseller de Salut i Consum
Vicenç Thomàs Mulet

—o—
CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I
IMMIGRACIÓ
Num. 20698
Correcció d’errors de la Resolució de la consellera d’Afers
Socials, Promoció i Immigració de 24 d’agost de 2010 per la qual
s’aprova el Programa d’Estades Temporals per a persones en
una situació de dependència derivada d’una discapacitat física a
la residència i centre de dia Son Güells
Antecedents
S’han detectat errors en la Resolució de la consellera d’Afers Socials,
Promoció i Immigració de 24 d’agost de 2010 per la qual s’aprova el Programa
d’Estades Temporals per a persones en una situació de dependència derivada
d’una discapacitat física a la residència i centre de dia Son Güells, publicada en
el BOIB núm. 128, de 2 de setembre de 2010.
Fonaments de dret
1. L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que ‘així mateix, les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.’
2. L’article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la
revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors
materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a
l’òrgan que ha dictat l’acte o la disposició.
Per això, dict la següent
Resolució
1. Corregir els errors detectats en la Resolució esmentada en el sentit que
es determina a continuació.
- Al final de l’apartat 2 de l’annex, cal afegir:
‘Es reserven un mínim de dues places de la residència Son Güells per a
estades temporals.’
- A l’apartat 3 de l’annex, on diu:
‘a) Tenir entre 16 i 60 anys en la data de presentació de la sol·licitud.’
Ha de dir:
‘a) Tenir entre 18 i 65 anys en la data de presentació de la sol·licitud.’
- A l’apartat 3 de l’annex, on diu:
‘b) Estar afectat per una discapacitat física que l’impedeixi realitzar activitats bàsiques de la vida diària, la qual cosa s’ha d’acreditar amb el reconeixement del grau de discapacitat d’un 65 % i de necessitat d’ajuda de tercera persona per a les activitats de la vida diària, o amb el reconeixement de la situació
de dependència en grau II o grau III.’
Ha de dir:
‘b) Estar afectat per una discapacitat física, malaltia de Parkinson o altres
malalties neurodegeneratives que li impedeixin realitzar activitats bàsiques de la
vida diària, la qual cosa s’ha d’acreditar amb el reconeixement del grau de discapacitat d’un 65 % i de necessitat d’ajuda de tercera persona per a les activitats
de la vida diària, o amb el reconeixement de la situació de dependència en grau
II o grau III.’
- Al final de l’apartat 3 de l’annex, cal afegir:
‘c) No patir trastorns de conducta o de convivència.’
- Al final de l’apartat 6 de l’annex, cal afegir:
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‘k) Informe mèdic actualitzat de la persona sol·licitant (temporalitat
màxima d’un mes abans de l’ingrés).’
- Al darrer paràgraf de l’apartat 11 de l’annex, on diu:
‘Si finalitzat el termini per a l’estada temporal, el beneficiari o beneficiària no deixa lliure la plaça, s’han d’iniciar els tràmits adients per desallotjar-lo,
i està obligat a abonar el preu real de la plaça el temps que duri l’estada no autoritzada. El preu de la plaça vigent per a l’any 2010 és de 123,69 € per dia. Així
mateix, quan la família no es responsabilitzi de recollir la persona ingressada, la
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració n’ha d’informar el ministeri fiscal perquè dugui a terme les actuacions que estimi procedents segons el que
preveu la secció 3a del capítol III del títol XII de la Llei orgànica 10/1995, de
23 de novembre, del Codi penal.’
Ha de dir:
‘Si finalitzat el termini per a l’estada temporal, el beneficiari o beneficiària no deixa lliure la plaça, s’han d’iniciar els tràmits adients per desallotjar-lo,
i està obligat a abonar el preu real de la plaça el temps que duri l’estada no autoritzada. El preu de la plaça vigent per a l’any 2010 és de 125 € per dia. Així
mateix, quan la família no es responsabilitzi de recollir la persona ingressada, la
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració n’ha d’informar el ministeri fiscal perquè dugui a terme les actuacions que estimi procedents segons el que
preveu la secció 3a del capítol III del títol XII de la Llei orgànica 10/1995, de
23 de novembre, del Codi penal.’
2. Publicar aquestes correccions en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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xigeixi o es faci recomanable la subcontractació d’activitats a terceres persones,
les tarifes que hagi de percebre l’empresa pública BITEL, SA per raó de l’encàrrec s’han d’incrementar per l’import inherent al cost que ha d’atendre l’empresa pública per raó de la subcontractació de l’activitat.
c. Sense perjudici d’aquestes tarifes d’aplicació general, es poden aprovar
tarifes específiques pels encàrrecs que ho requereixin per consideració a les
seves particularitats, per mitjà d’una altra resolució de la Consellera
d’Innovació, Interior i Justícia.
2. Notificar aquesta Resolució a l’empresa pública BITEL, SA.
3. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les
Illes Balerars.
Palma, 1 de setembre de 2010.
La consellera d’Innovació, Interior i Justícia
Pilar Costa Serra
Annex
Tarifes
Serveis de gestió de subministrament d’equipaments i productes per a
instal·lacions i infraestructures informàtiques i de telecomunicacions

Palma, a 15 de setembre de 2010
Producte: CP-7911G=. Descripció: Cisco IP Phone 7911G. Tarifa: 142,03 €.
La consellera
Fina Santiago Rodríguez

—o—

Producte: CP-7960G=. Descripció: Cisco IP Phone 7960G, Global, Spare.
Tarifa: 243,02 €.
Producte: CP 7914=. Descripció: 7914 IP Phone Expansion Module. Tarifa:
249,89 €

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA
Num. 20664
Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia per la
qual s’aproven les tarifes aplicables als encàrrecs dels serveis de
gestió de subministrament d’equipaments i productes per a instal·lacions i infraestructures informàtiques i de telecomunicacions que facin a l’empresa pública BITEL, SA l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de
poders adjudicadors
Fets
Únic. En data 1 de setembre de 2010, l’empresa pública BITEL, SA presenta davant la Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia diversa documentació justificativa de les tarifes que es proposen per a l’execució dels encàrrecs de
serveis de gestió de subministrament d’equipaments i productes per a
instal·lacions i infraestructures informàtiques i de telecomunicacions.
Fonaments de dret
1. La Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i, en
particular, els articles 4.1 n i 24.6 de la Llei esmentada.
2. El Decret 147/2000, de 10 de novembre, sobre contractació de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, en particular, l’article 9 del Decret
esmentat.
3. El Decret 64/2008, de 3 de maig, de modificació dels Estatuts de la
societat BITEL, Balears Innovació Telemàtica, SA.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Aprovar les tarifes aplicables als encàrrecs de serveis de gestió de subministrament d’equipaments i productes per a instal·lacions i infraestructures
informàtiques i de telecomunicacions que facin a l’empresa pública BITEL, SA
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de
poders adjudicadors, d’acord amb les regles següents:
a. Les tarifes esmentades, que inclouen tots els costos directes i indirectes
imputables a l’encàrrec, i a les quals caldrà afegir, si escau, l’impost sobre el
valor afegit, s’han d’aplicar en funció del tipus de producte o equipament i de
les unitats contractades que s’assignin a l’execució dels encàrrecs, en els termes
que s’indiquen en l’annex únic d’aquesta Resolució.
b. En els casos en què per a gestionar o executar millor els encàrrecs s’e-

Producte: CP-PWR-CUBE-3=. Descripció: IP Phone power transformer for
the 7900 phone series. Tarifa: 32,67 €
Producte: CP-PWR-CORD-CE=Descripció: 7900 Series Transformer Power
Cord, Central Europe. Tarifa: 8,48 €
Producte: CP-SINGLEFOOTSTAND= Descripció: Footstand Kit for single
7914, 7915, or 7916. Tarifa: 21,89 €
Producte: ATA186-L1-A= Descripció: Spare Cisco ata 186 2-Port Adaptor,
600Ohm Impedance. Tarifa: 89,07 €
Producte: PVDM2-8= Descripció: 8-Channel Packet Voice/fax DSP Module
Tarifa: 237,58 €
Producte: WS-C3560-48PS-E Descripció: Catalyst 3560 48 10/100 PoE +4
SFP IPS Image. Tarifa: 4.784,34 €
Producte: WS-C3560-24PS-E Descripció: Catalyst 3560 24 10/100 PoE +2
SFP IPS. Tarifa: 3.262,82 €
Producte: CAB- SPF-50CM= Descripció: Catalyst 3560 SFP Interconnect
Cable, 50 cm. Tarifa: 148,48 €.
Producte: CISCO 2821 Descripció: 2821 w/AC PWR, 2GE,4HWICs,3PVDM,
1NME-X, 2AIM, IP BASE, 64F/256D. Tarifa: 2.155,45 €
Producte: VIC2-2BRI-NT/TE Descripció: Two-port Voiec interface Card –
BRI (NT and TE) Tarifa: 564,24 €.
Producte: CISCO877-K9 Descripció: ADSL Security Router. Tarifa: 395,01 €
Producte. CISCO887-K9 Descripció: ADSL Security Router. Tarifa: 386,82 €
Producte: WS-C3560X-24P-S Descripció: Catalyst 3560x 24 Port PoE IP
Base. Tarifa: 3.029,11 €
Producte: WS-C3560X-48P-S Descripció: Catalyst 3560x 48 Port PoE IP
Base. Tarifa: 5.345,48 €
Producte: GLC-LH-SM= Descripció: GE SFP, LC connector LX/LH transceiver. Tarifa: 540,53 €

