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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA

23-07-2005

públiques i la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Disposició final.
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Num. 13260
Decret 78/2005 de 15 de juliol, pel qual es declara d’interès
públic, l’exercici d’un segon lloc de treball en l’àmbit docent
musical a l’illa de Formentera.
La Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació,
estableix en l’article primer quins són els principis de qualitat del sistema educatiu. Un d’ells fa referència a la flexibilitat, per adequar l’estructura i l’organització del sistema educatiu als canvis, les necessitats i les demandes de la
societat i a les diverses aptituds, interessos, expectatives i personalitat dels
alumnes.
La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques, estableix en l’article 3 que els empleats públics solament podran exercir un segon lloc de treball o activitat en el sector públic en els supòsits prevists en la Llei citada, per a les funcions docent i
sanitària, en els casos a què es refereixen els articles 5 i 6 i en els casos que per
raó d’interès públic, es determini pel Consell de Ministres mitjançant Reial
decret, o per l’òrgan de govern de la comunitat autònoma en l’àmbit de les seves
competències; en aquest últim cas, és a dir, en el supòsit d’existir interès públic,
l’activitat solament podrà fer-se en règim laboral a temps parcial i amb duració
determinada en les condicions previstes per la legislació laboral.
L’auge aconseguit en els últims anys per les activitats musicals ha provocat el naixement de moltes escoles municipals de música repartides arreu de la
nostra comunitat. A l’illa de Formentera aquestes escoles tenen grans dificultats
a l’hora de trobar professorat adient motivat sobretot pel fet de la doble insularitat que pateix, primer amb la Pitiüsa major i després amb la resta de l’arxipèlag balear respecte a la península.
Amb l’esperit d’afavorir les iniciatives personals i familiars en la realització dels estudis musicals i de reconèixer el seu esforç i dedicació, l’administració educativa ha de vetllar perquè tots els estudiants tinguin l’accés i la continuïtat als estudis, i en aquest cas, els permeti rebre una formació musical de qualitat mitjançant l’estabilitat dels docents que la imparteixin. A l’illa de
Formentera aquesta estabilitat passa en aquests moments per trobar, fent ús del
règim d’excepció previst a l’article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, una
fórmula que garanteixi el bon funcionament dels ensenyaments musicals.
En virtut d’això, a proposta de la Conselleria d’Educació, consultades les
organitzacions sindicals més representatives en el sector de l’ensenyament no
universitari, amb l’informe favorable de la Comissió de Personal de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d’acord amb el Consell Consultiu de
les Illes Balears i havent-ho considerat el Consell de Govern de dia 15 de juliol
de 2005.
DECRET
Article 1
A l’efecte del que estableix l’article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques,
es declara que el personal del sector públic docent musical en l’àmbit territorial
de l’illa de Formentera podrà per raó d’interès públic, desenvolupar un segon
lloc de feina o activitat en el sector públic docent musical.
Article 2
El desenvolupament d’un segon lloc de treball en el sector públic docent
musical haurà de prestar-se en règim laboral, a temps parcial i de durada determinada en les condicions establertes per la legislació laboral.
Article 3
No obstant això, per a l’exercici de la segona activitat serà indispensable
la prèvia i expressa autorització de la compatibilitat, la qual no comportarà la
modificació de la jornada laboral ni l’horari dels dos llocs de treball i se’n condicionarà l’autorització a l’estricte compliment de l’horari assignat a la persona
interessada.
Disposició addicional.
Tot allò no previst en el present decret serà d’aplicació la Llei 53/1984, de
26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions

Palma, 15 de juliol de 2005
EL PRESIDENT,
Jaume Matas Palou
El conseller d’Educació i Cultura,
Francesc J. Fiol Amengual
El conseller d’Interior,
José Mª Rodríguez Barberá

—o—
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 13262
Decret 79/2005, de 15 de juliol, mitjançant el qual es modifica el
Decret 25/1999, de 19 de març, que aprova les zones farmacèutiques i el procediment d’autoritzacio de noves oficines de farmàcia.
L’apartat 1 de l’article 15 del Decret 25/1999, de 19 de març, dictat en
desenvolupament de la Llei 7/1998, d’ordenació farmacèutica de les Illes
Balears, estableix quant a la valoració dels mèrits acreditats en els concursos
d’oficines de farmàcia, que els mèrits professionals i els mèrits enquadrats en
l’apartat d’experiència docent del Barem que figura a l’annex II del Decret, i
que s’hagin considerat i valorat per a l’obtenció d’una oficina de farmàcia, no
es poden computar ni valorar per a l’obtenció d’una altra oficina de farmàcia
diferent d’aquella.
La interpretació que s’ha donat a aquest article per part de la Conselleria
de Salut i Consum ha estat considerar que, després de l’adjudicació —amb
independència que s’hagi arribat o no a obrir la corresponent oficina de farmàcia—, ja no es poden tornar a valorar els mèrits als quals es refereix l’apartat primer de l’article 15, per resultar adjudicatari d’una altra oficina de farmàcia distinta. No obstant, vista l’experiència dels concursos convocats fins a la data, es
considera oportú clarificar la redacció d’aquesta disposició en benefici de la precisió normativa, virtut de màxima importància, si cap, en els procediments, com
el que ens ocupa, en el qual existeix concurrència competitiva.
Així mateix, es considera necessària la modificació del barem de mèrits
que figura a l’annex II del Decret 25/1999, a l’objecte d’aconseguir tres finalitats: en primer lloc, potenciar els cursos de formació de postgrau, sobretot els
cursos d’atenció farmacèutica, ja que són bàsics per al desenvolupament de les
funcions del titular de l’oficina de farmàcia i per a l’ús racional del medicament;
en segon lloc, adequar els mèrits professionals a cadascun dels diferents grups
en els quals es divideixen, i s’ha de tenir en compte la diferent formació i experiència en atenció farmacèutica a què respon cadascun d’aquest; i en tercer lloc,
donar una adequada valoració a l’experiència professional adquirida en l’àmbit
de la nostra comunitat autònoma.
Per això, a proposta del titular de la Conselleria de Salut i Consum, d’acord amb el Consell Consultiu, i deliberació prèvia del Consell de Govern, a la
sessió de dia 15 de juliol de 2005.
DECRET
Article únic
1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 15 del Decret 25/1999, de 19 de
març, pel qual s’aproven les zones farmacèutiques i el procediment per a l’autorització de noves oficines de farmàcia, que queda redactat de la manera
següent:
‘1.a Els mèrits professionals i els mèrits enquadrats en l’apartat d’experiència docent del barem que figura a l’annex II del present Decret i que s’hagin
considerat i valorat per a l’adjudicació d’una oficina de farmàcia, amb independència que s’hagi arribat o no a obrir aquesta oficina, no es poden computar ni
valorar per a l’adjudicació d’una altra oficina de farmàcia distinta, en concursos
que es convoquin amb posterioritat, excepte en el supòsit que renunciïn a l’adjudicació de l’oficina de farmàcia amb anterioritat a la data en la qual sigui noti-
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ficada o publicada l’adjudicació per la Direcció General competent en matèria
de farmàcia.
1.b En el cas que els concursos per concedir oficines de farmàcia es convocassin en la mateixa data, el farmacèutic que resulti ser adjudicatari en diversos d’aquests, ha d’optar per l’oficina de farmàcia que més li interessi i renunciar, per escrit, a les altres adjudicacions. Aquests concursos s’han de resoldre
simultàniament.’
2. Es modifica l’apartat 5 de l’article 15 del Decret 25/1999, de 19 de
març, pel qual s’aproven les zones farmacèutiques i el procediment per a l’autorització de noves oficines de farmàcia, que queda redactat de la manera
següent:
‘5. L’exercici professional prestat com a farmacèutic regent, substitut o
adjunt s’haurà d’acreditar mitjançant el corresponent nomenament, i s’hi adjuntarà, en tot cas, la certificació de cotització del període del qual es tracti, expedida per l’òrgan competent de la Seguretat Social.
No obstant això, quan l’exercici professional que s’ha d’acreditar correspongui a un període anterior al 22 de novembre de 1998, i no es disposi de l’oportú nomenament, s’haurà d’adjuntar còpia del contracte laboral que especifiqui període i tasca desenvolupada i, a més, la certificació assenyalada al paràgraf anterior. En el cas que no es pogués aportar còpia del contracte laboral,
s’haurà de provar l’existència del contracte així com el seu període de vigència
i la tasca desenvolupada pel farmacèutic mitjançant qualsevol mitjà de prova
admès en dret.’
3. Es modifica el barem de mèrits que figura com a annex II del Decret
25/1999, de 19 de març, pel qual s’aproven les zones farmacèutiques i el procediment per a autorització de noves oficines de farmàcia, que queda redactat de
la manera següent:

0’5 punts més per la qualificació
‘cum laudem’ i/o premi
extraordinari
1’5
B.4 Per títol de farmacèutic
especialista

A.1 Exercici amb nomenament com a farmacèutic
regent, substitut o adjunt o com a farmacèutic titular
en una oficina de farmàcia oberta al públic
A.2 Exercici com a farmacèutic en serveis de farmàcia
hospitalaris, sociosanitaris i penitenciaris,
A.3 Ocupació de llocs relacionats directament amb el
medicament i les oficines de farmàcia, en l’Administració
pública sanitària, bé sigui com a propietari, interí o
contractat.
A.4 Exercici com a farmacèutic en l’Administració
pública sanitària com a propietari, interí o contractat
en llocs no relacionats directament amb el medicament i
les oficines de farmàcia
A.5 Exercici com a farmacèutic director
tècnic, en laboratori de fabricació de medicaments,
en distribució majorista de medicaments,
en centres d’informació del medicament com a
especialistes que en desenvolupen l’especialitat
o en oficines de farmàcia sense nomenament d’adjunt,
substitut o regent
A.6 Exercici com a farmacèutic en qualsevol
altra modalitat.
A.7 Per experiència professional realitzada
en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Puntuació
per mes
complet
d’exercici

Màxim

0’10

20

0’08

15

0’08

14

0’07

13

0’06

13

0’05

8

0’045
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B. MÈRITS ACADÈMICS. Puntuació màxima apartat 9 punts
Mèrits

Puntuació

Màxim

B.1 Per expedient acadèmic

El coeficient 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
4 punts a cada notable,
pel nombre total d’assignatures
valorades
6

2,5 punts pel de farmàcia
hospitalària
1 punt pel d’altres especialitats

C.- ALTRES MÈRITS. Puntuació de l’apartat 20 punts
C.1. FORMACIÓ POSTGRADUADA
Mèrits
Puntuació
C.1.1. Pel curs de diplomat en Sanitat
i altres diplomatures o títols
d’especialistes universitaris en
temes relacionats amb
atenció farmacèutica
0’5 punts per diploma o títol
C.1.2. Per cursos d’especialització,
perfeccionament i formació
continuada, relacionats amb
l’atenció farmacèutica
- Acreditats per la Comissió de
Formació Continua, del Sistema
Acreditador del SNS
- No acreditats per la Comissió
de Formació Continua, però
organitzades per l’Administració
sanitària, per la Universitat, per la
corporació farmacèutica i per
institucions o societats científiques
(a partir de cursos de 6 hores
o de 2 crèdits

ANNEX II
A.- MÈRITS PROFESSIONALS. Puntuació màxima de l’apartat 25
punts.

5

2’5

Màxim

1’5

7

0’05 punts por crèdit

0’004 punts per hora de
curs complet
0’025 punts
per crèdit de curs complet

C.2 EXPERIÈNCIA DOCENT
Mèrits

Puntuació

Màxim

C.2.1 Per l’exercici com a
tutor de pràctiques tutelades

0’05 per mes

1’5

C.2.2 Per la participació com
a docent, en matèries
relacionades amb l’atenció
farmacèutica, en cursos de
formació posgraduada
Acreditats per Comissió de Formació
Continua
No acreditats per la CFC, però
organitzats per l’Administració
sanitària, per la Universitat, per la
corporació farmacèutica, per les
institucions o societats científiques

0’008 per hora

0’006 punts per hora

3

C.3 PUBLICACIONS I PROJECTES. Puntuació màxima apartar 2 punts
Mèrit
Puntuació
C.3.1 Pels llibres publicats o treballs
científics publicats en revistes
especialitzades, relacionades amb
l’atenció farmacèutica

0’2 punts

si es autor i fins al tercer lloc en
el número d’ordre d’autors
C.3.2 Per articles publicats i
aportacions a reunions
científiques

0’1 punts per treball o aportació

C.3.3 Per direcció de projectes
d’investigació en temes
relacionats amb el medicament
i atenció farmacèutica

0’2 punts per projecte

C.4 PER CONEIXEMENT ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA CATALANA
Mèrit
Puntuació
Màxim
Per coneixement oral i escrit
de la llengua catalana
0’50 punts nivell A
1 punt nivell B i altres superiors
1

Disposició final
B.2 Per grau de llicenciat

0’5 punts

B.3 Per grau de doctorat

1 punt

0’5

El present Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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EL PRESIDENT,
Jaume Matas Palou

adscrit a dos grups funcionarials poden optar per continuar en el mateix lloc de
treball, si així ho permet la Relació de Llocs de Treball, mitjançant sol·licitud
que ja de presentar-se en el mateix termini establert en aquesta resolució per la
resta de documentació, d’acord amb el que disposa l’apartat 8 de l’art. 41 del
Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s’aprova el Reglament de provisió de
llocs de treball i promoció professional dels funcionaris públics al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificat pel
Decret 47/1998, de 24 d’abril (BOIB núm. 58, de 30 d’abril) i la base 14.1.g).

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)

Quart. Juntament amb la documentació a què es refereix l’apartat anterior,
i dins el mateix termini, els aspirants han de fer l’elecció, de major a menor interès, dels llocs de treball oferts en l’Annex II, i emplenar el model que s’adjunta
com a Annex III d’aquesta resolució. Els aspirants han de sol·licitar la totalitat
dels llocs.

Palma, 15 de juliol de 2005

La consellera de Salut i Consum,
Aina Maria Castillo i Ferrer

—o—

CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 13295
Resolució del conseller d’Interior per la qual s’ordena la publicació de la llista d’aspirants que han superat les proves selectives
per a l’accés al Cos Superior de l’Administració general de la
comunitat autònoma de les Illes Balears pel torn lliure i promoció interna i es fa pública la llista de llocs vacants que s’ofereixen a l’efecte de l’adjudicació
Finalitzades les proves selectives per a l’ingrés al Cos Superior de
l’Administració general de la comunitat autònoma de les Illes Balears, convocades per la Resolució del conseller d’Interior de 17 de juny de 2004 (BOIB
núm. 86, de 19 de juny). I vistes les llistes definitives d’aprovats de l’oposició
(torn lliure i promoció interna), amb l’ordre de prelació final, referides a l’illa
de Mallorca, trameses pel Tribunal Qualificador en daes 9 de maig i 15 de juny
de 2005 d’acord amb el que disposen les bases generals 10.5 - pel que fa al torn
lliure – i 11.4 - pel que fa al torn de promoció interna - de la resolució esmentada; i fent ús de les atribucions que em confereix la Llei 2/1989, de 22 de febrer,
de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
RESOLC
Primer. Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de
les llistes definitives d’aspirants que han superat les proves selectives per a l’ingrés en el Cos Superior de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, pel torn lliure i promoció interna, referides a l’illa de Mallorca i amb
l’ordre de prelació final, que figuren a l’Annex I d’aquesta resolució.

Cinquè. Qui no presenti la documentació dins el termini fixat, i llevat de
casos de força major, que han de ser degudament constatats i, si escau, apreciats
per l’Administració mitjançant resolució motivada, o si de l’examen d’aquesta
es dedueix que manca algun dels requisits assenyalats, no podrà ser nomenat
funcionari i restaran anul·lades les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagi incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.
Sisè. D’acord amb el que disposa la base general 15.2, en relació amb
l’art. 36 del Decret 27/1994, d’11 de març, l’adjudicació de les places s’efectuarà atenent l’ordre final de prelació de les persones aprovades per a cada una
de les Illes, d’acord amb la petició de destinació efectuada per la persona interessada. Els aspirants que accedeixin mitjançant el sistema de promoció interna
tenen preferència sobre els aspirants que no procedeixin d’aquest torn per cobrir
els llocs de treball vacants oferts.
Setè. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar: recurs potestatiu de reposició, davant el conseller d’Interior, en el
termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva publicació, 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; o recurs
contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos
comptadors des de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb els articles 10 i
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Marratxí, 14 de juliol de 2005

Segon. Publicar, com a Annex II, la llista de llocs vacants que s’ofereixen
als aspirants que han superat les esmentades proves selectives, a l’efecte de
sol·licitar la destinació i procedir a l’adjudicació.
Tercer. En el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de
la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, els
aspirants que han superat les proves selectives han de presentar en el Registre
General de la Conselleria d’Interior els documents següents, de conformitat amb
la base 14.1:
a)Fotocòpia acarada del títol acadèmic exigit a la convocatòria o certificació acadèmica que acrediti haver realitzat tots els estudis per a l’obtenció del
títol.
b)Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques, d’acord amb el model que ha de facilitar la
Direcció General de la Funció Pública.
Les persones que no tenguin la nacionalitat espanyola, d’acord amb el que
estableix la base 2.a) d’aquestes bases, han d’acreditar igualment no estar sotmeses a la mateixa sanció disciplinària o condemna penal que impedeixi, al seu
Estat, l’accés a la funció pública.
c)Certificat mèdic, en model oficial, acreditatiu de no patir cap malaltia o
limitació física o psíquica que impedeixi l’exercici normal de les funcions del
cos o escala a què s’accedeix.
d)Els aspirants que hagin aprovat pel torn de reserva de discapacitats
també han de presentar la certificació relativa al reconeixement de la condició
legal de discapacitat en un nivell igual o superior al 33% expedida per l’equip
multiprofessional corresponent de la Direcció General de Serveis Socials o
organisme públic equivalent.
e)Els aspirants que hagin aprovat pel torn de promoció interna han de presentar un certificat, expedit per la Direcció General de Funció Pública, acreditatiu de posseir els requisits establerts en el punt 1 de la base 4 (Requisits d’accés pel torn de promoció interna).
Les persones que hagin aprovat pel torn de promoció interna i que ocupin
com a destinació efectiva la categoria inferior d’un lloc de treball que estigui

El conseller d’Interior,
José María Rodríguez Barberá

ANNEX I
Llista definitiva d’aspirants que han superat les proves selectives pel torn
lliure, referida a l’illa de Mallorca, per a l’ingrés al Cos Superior de la comunitat autònoma de les Illes Balears, convocat per Resolució del conseller d’Interior
de 17 de juny de 2004 (BOIB núm. 86, de 19 de juny)
Dni
43092373
18234715
18233409
37338019
43030136
43117104
43096390
43123715
78211884
78209384
18237517
43072898
43052893
43103095
43078751
41459174
78212749
43099202
43092631
43129002
43023984
18232432
43110326
46240516

Llinatges, Nom
GONZALEZ AMATE, MARIA DE
LOS ANG
PLASENCIA VENYS, CECILIA
BARCELO MILTA, GABRIEL
VIDAL ADROVER, FRANCISCO
CAPELLA ALONSO, JUAN FRANCISCO
ROSSELLO LOZANO, RAMON
MOYANO MARIN, PEDRO JOSE
GIMENEZ RIGO, JESUS
BAUÇÀ MIRALLES, MARIA
TOGORES BELTRAN, LLORENÇ
GARCIA GARRIGA, JESUS
BERGAS FONT, JOAN MIQUEL
ROCA MOREY, PILAR
GARAU POU, CONCEPCION
MORA ORVAY, ÒSCAR
MARI TORRES, ROSA MARIA
SOCIAS ROSSELLO, ISABEL
MIR FERRER, CATALINA
BUSQUETS SANCHEZ, JOSE MANUEL
LOPEZ CORTES, MARTA NEUS
BEZARES PORTELL, JOSE MARIA
ESCANELLAS MARTINEZ, SEBASTIA
FERRER JEFFREY, BERNARDO
LEON MIRAS, CAROLINA

Total

Posició

29,605
27,545
27,280
24,990
24,918
24,605
24,580
24,105
23,690
23,575
23,550
23,550
23,350
23,320
23,260
22,960
22,760
22,730
22,530
22,270
21,793
21,723
21,555
21,335

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

