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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 16584
Decret 93/2008, de 5 de setembre, pel qual s’estableixen els
requisits i les condicions sanitàries dels serveis de farmàcia i
dipòsits de medicaments en els centres de cirurgia ambulatòria,
les mútues d’accident de treball i malalties professionals de la
Seguretat Social i els centres d’interrupció voluntària de l’embaràs
La Llei 7/1998, de 12 de novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes
Balears, regula, entre d’altres, els establiments, els serveis de farmàcia i els
dipòsits de medicaments en centres hospitalaris, penitenciaris i sociosanitaris, i
remet per al seu desenvolupament a un altre decret del Consell de Govern, quant
a les condicions sanitàries i que han de reunir, i estableix el procediment d’autorització d’aquests.
A través de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i
administratives, s’han modificat determinats preceptes de la Llei 7/1998, i s’ha
introduït, d’aquesta manera, a la Llei la possibilitat d’autoritzar l’existència de
serveis de farmàcia i dipòsits de medicaments en els centres de cirurgia ambulatòria, les mútues d’accident de treball i malalties professionals de la Seguretat
Social i els centres d’interrupció voluntària de l’embaràs.
En conseqüència, es fa necessari el desenvolupament, mitjançant aquest
Decret, de les condicions i els requisits que, pel que fa al personal, a les funcions
i a la infraestructura, han de reunir els serveis i dipòsits esmentats, així com els
supòsits en què aquests es puguin autoritzar i els procediments d’autorització als
quals estan sotmesos.
Els serveis farmacèutics i els dipòsits de medicaments en els centres de
cirurgia ambulatòria, les mútues d’accident de treball i malalties professionals
de la Seguretat Social i els centres d’interrupció voluntària de l’embaràs es regulen de manera anàloga als centres penitenciaris i sociosanitaris, si bé s’estableixen una sèrie de particularitats introduïdes a la Llei 7/1998, de 12 de novembre,
per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, que garanteixen la millor atenció farmacèutica als usuaris i usuàries.
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
5 de setembre de 2008, s’aprova el següent
DECRET
Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
Aquest Decret té per objecte regular les condicions i els requisits tècnics
i sanitaris que han de reunir els serveis de farmàcia i els dipòsits de medicaments
dels centres de cirurgia ambulatòria, les mútues d’accident de treball i malalties
professionals la Seguretat Social i dels centres d’interrupció voluntària de l’embaràs.
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tària de l’embaràs la Conselleria de Salut i Consum pot autoritzar l’existència
de serveis farmacèutics per prestar l’atenció farmacèutica dels o les pacients als
quals atén l’entitat.
2. Correspon als serveis de farmàcia dels centres sanitaris a què fa referència aquest Decret l’adquisició, la custòdia, la conservació i la dispensació
dels medicaments i dels productes sanitaris en el centre, així com la col·laboració en programes de salut.
3. Els serveis de farmàcia regulats en el aquest Decret han d’estar sota la
responsabilitat d’un farmacèutic o farmacèutica, a qui correspon establir l’organització i el règim de funcionament. L’actuació professional d’un farmacèutic o
farmacèutica, així com la presència del personal sanitari, tècnic i administratiu
necessari, ha de ser exigible durant tot el temps de funcionament del servei.
4. El règim de funcionament del servei farmacèutic ha de garantir la disponibilitat dels medicaments i dels productes sanitaris per atendre les necessitats de l’entitat.
Article 4
Condicions dels locals
1. Els serveis farmacèutics regulats en el aquest Decret, que s’han d’ubicar formant una unitat funcional, han de disposar, com a mínim, de les zones
següents, que han d’estar suficientment diferenciades:
a) Àrea d’emmagatzematge general i especial de medicaments (estupefaents, termolàbils, gasos medicinals, etc.) i productes sanitaris amb zona de
recepció.
b) Àrea administrativa i de gestió.
c) Àrea de documentació i centre d’informació de medicaments.
2. Cadascuna de les zones ha de disposar de la superfície adequada per al
desenvolupament de les seves funcions i ha d’estar dotada de l’equipament i del
material necessaris.
Article 5
Procediment i requisits per a l’autorització
1. Correspon a la directora general de Farmàcia la competència per ordenar la iniciació, la tramitació i la resolució dels expedients d’autorització dels
serveis de farmàcia i de dipòsits de medicaments dels centres de cirurgia ambulatòria, les mútues d’accident de treball i malalties professionals de la Seguretat
Social i els centres d’interrupció voluntària de l’embaràs.
2. El procediment d’autorització de funcionament s’ha d’iniciar a instància dels o les titulars del centre sanitari als quals es refereix aquest Decret, mitjançant un escrit adreçat a la Direcció General de Farmàcia, al qual s’ha d’annexar la documentació següent:
a) Plànol d’ubicació del servei farmacèutic.
b) Plànol o croquis del servei que indiqui la superfície i la distribució.
c) Relació del personal adscrit o previsió d’aquest.
d) Inventari del mobiliari, utillatge i equipament o previsió d’aquest.
e) Farmacèutic o farmacèutica responsable del servei, amb còpia de la
titulació, les certificacions de la persona col·legiada i la seva situació d’incompatibilitat o previsió d’aquest o aquesta.
f) Documentació acreditativa de la personalitat del o de la sol·licitant, així
com dels seus poders, si escau.

1. El subministrament de medicaments i productes sanitaris als serveis de
farmàcia i dipòsit de medicaments dels centres sanitaris als quals es refereix
aquest Decret, únicament el pot fer una entitat que, prèviament i legalment, estigui autoritzada per a la fabricació, la distribució, la custòdia, la conservació i la
dispensació de medicaments i productes sanitaris.
2. Els serveis de farmàcia i dipòsits de medicaments dels centres de cirurgia ambulatòria, les mútues d’accident de treball i malalties professionals de la
Seguretat Social i els centres d’interrupció voluntària de l’embaràs han de disposar de medicaments i productes sanitaris únicament per a la seva aplicació en
el corresponent centre o, en el cas dels serveis de farmàcia, en els centres que
pertanyen a una mateixa institució.

3. La Direcció General de Farmàcia, en vista de la documentació presentada, ha d’acordar l’inici de l’expedient. Els serveis tècnics de la Direcció
General esmentada han de procedir a comprovar que la documentació presentada és correcta i compleix amb la normativa de farmàcia. La resolució d’autorització estarà condicionada a la notificació de l’informe favorable resultant de
l’acta de l’article 5.4, i la directora general de Farmàcia ha de dictar una resolució en el termini màxim de tres mesos per atorgar o denegar l’autorització de
funcionament. El sentit del silenci és negatiu, d’acord amb la normativa vigent.
4. En el cas que s’autoritzi el servei de farmàcia, aquest ha d’iniciar l’activitat en el termini màxim de tres mesos des de la notificació de l’autorització,
i a aquest efecte els serveis dependents de la Direcció General de Farmàcia
n’han d’estendre acta, la qual reflectirà, entre altres qüestions, si la realitat compleix amb la documentació presentada indicada a l’article 5.2. L’autorització de
funcionament ha de tenir una vigència màxima de deu anys i, abans que hagi
transcorregut aquesta, el o la titular ha de sol·licitar-ne la renovació.

Capítol II
Serveis de farmàcia en centres de cirurgia ambulatòria, mútues d’accident de treball i malalties professionals de la Seguretat Social i centres
d’interrupció voluntària de l’embaràs

Capítol III
Dipòsits de medicaments en centres de cirurgia ambulatòria, mútues d’accident de treball i malalties professionals de la Seguretat Social i centres
d’interrupció voluntària de l’embaràs

Article 2
Subministraments i dispensació

Article 3
Funcions
1. En els centres de cirurgia ambulatòria, les mútues d’accident de treball
i malalties professionals de la Seguretat Social i els centres d’interrupció volun-

Article 6
Funcions
1. Així mateix, els o les titulars dels centres sanitaris als quals es refereix
el present Decret, i en els casos en què no es disposi d’un servei farmacèutic,
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poden sol·licitar autorització per disposar d’un dipòsit de medicaments que ha
de desenvolupar funcions idèntiques a les establertes per als serveis farmacèutics esmentats.
2. Aquests dipòsits de medicaments han d’estar vinculats necessàriament
a una oficina de farmàcia ubicada en la mateixa zona farmacèutica on se situa
el centre.
3. El o la titular de l’oficina de farmàcia ha de ser el o la responsable del
seu funcionament, i no pot estar vinculat més d’un dipòsit a la mateixa oficina
de farmàcia.
Article 7
Procediment d’autorització
1. Per a l’autorització dels dipòsits de medicaments, els o les titulars dels
centres de cirurgia ambulatòria, les mútues d’accident de treball i malalties professionals de la Seguretat Social i els centres d’interrupció voluntària de l’embaràs han de sol·licitar una autorització de funcionament seguint el procediment
establert a l’article 6 d’aquest Decret, i s’hi ha d’annexar la documentació
següent:
a) Plànol d’ubicació del dipòsit en el centre sanitari.
b) Plànol o croquis del dipòsit que indiqui la superfície i distribució.
c) Document acreditatiu de la vinculació amb una oficina de farmàcia de
la mateixa zona farmacèutica.
d) Documentació acreditativa de la personalitat del o la sol·licitant, així
com dels seus poders, si escau.
2. En el supòsit que s’autoritzi l’existència del dipòsit, en la resolució que
així ho acordi es pot establir la dotació de medicaments i productes sanitaris dels
quals ha de disposar el dipòsit.
Capítol IV
Infraccions i sancions
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2. Han finalitzat les esmentades proves selectives per a l’ingrés, pel torn
d’accés esmentat, en el Cos subaltern de l’Administració general de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Fonaments de dret
1. Els articles 15 i 16 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció
Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49, de 3 d’abril).
2. Els articles 2, 4.1 i 8 del Decret 68/2005, de 24 de juny, 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. 100,
de 2 de juliol).
3. El punt 5 de la Disposició addicional divuitena de la Llei 8/2004, de 23
de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública.
4. La base 18 de les bases generals que han de regir els processos selectius per cobrir les places vacants de personal funcionari previstes en l’oferta
pública d’ocupació de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a 2006, aprovades per la Resolució del conseller d’Interior de 19 de
març de 2007 (BOIB núm. 48, de 31 de març).
Per tot això, dict la següent,
Resolució
1.Aprovar la constitució de la borsa ordinària de personal funcionari interí del Cos subaltern de l’Administració general de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, integrada pels aspirants que han participat en les proves selectives
per a l’accés a les places d’estabilitat de l’ocupació del cos esmentat, i que han
aprovat com a mínim un dels exercicis obligatoris de la convocatòria pública de
selecció corresponent i no han obtingut plaça, a l’illa de Mallorca. La composició i l’ordre de prelació d’aquesta borsa s’adjunta com a Annex d’aquesta
Resolució.
2. Ordenar la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

Article 8
Infraccions

Interposició de recursos
L’incompliment de les obligacions que es deriven d’aquest Decret s’ha de
considerar una infracció sanitària, d’acord amb el que preveu la Llei 7/1998, de
12 de novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears, i de la Llei
29/2006, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, i
correspon a la directora general de Farmàcia la competència per ordenar la iniciació d’expedients sancionadors, així com imposar les sancions que en cada cas
corresponguin, segons s’estableixen en les normes jurídiques esmentades i d’acord amb el Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament del
procediment que ha de seguir l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en l’exercici de la potestat sancionadora.

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Interior 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 l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 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.

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

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat la
Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 5 de setembre de 2008

Marratxí, 27 d’agost de 2008

Disposició final

La consellera d’Interior
M. Ángeles Leciñena Esteban

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'INTERIOR
Num. 16398
Resolució de la consellera d’Interior de 27 d’agost de 2008 per la
qual es crea la borsa ordinària de personal funcionari interí del
Cos subaltern de l’Administració general de la comunitat autònoma de les Illes Balears, corresponent a les proves selectives per
a l’accés a les places d’estabilitat de l’ocupació, convocades per
la Resolució de 2 d’abril de 2007 (BOIB núm. 66, de 3 de maig)
Antecedents
1. Mitjançant la Resolució del conseller d’Interior, de 2 d’abril de 2007
(BOIB núm. 66, de 3 de maig), es varen convocar proves selectives per a l’accés a les places d’estabilitat de l’ocupació del Cos subaltern de l’Administració
general de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

ANNEX
COMPOSICIÓ I ORDRE DE PRELACIÓ DE LES BORSES DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ DEL COS SUBALTERN DE
L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE
LES ILLES BALEARS, UNA VEGADA RESOLTS ELS EMPATS SEGONS
ELS CRITERIS DE DESEMPAT ESTABLERTS A L’ARTICLE 4 DEL
DECRET 68/2005, DE 24 DE JUNY (BOIB NÚM. 100 DE 2 DE JULIOL).
Pla d’estabilitat de l’ocupació.
Cos subaltern PEL MALLORCA
DNI

LLINATGES, NOM

78201264
43128768
43051853
43068440
43089655
43062602
42949773
42987971
43010236
42998387

NOGUERA VIDAL, CATERINA
PUBILL GAY, LAURA
SERRA MIQUEL, MATEU SIRO
MAÑEZ LAZARO, MARIA ANGELS
FULLANA CANALS, ROSA
PEREZ REYES, MARIA DEL CARMEN
BUADES CLAR, MARGARITA
MARQUEÑO SANCHEZ, JOSEFA
PUJOL RAMON, PEDRO
RODRIGUEZ QUINTERO, MILAGROS

Punts
53,671
50,635
48,91
48,614
48,272
46,258
43,112
43,072
42,941
42,909

Posició Disc.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

S
N
N
N
N
N
N
N
N
N

