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Palma, 22 de desembre de 2005
La consellera d’Agricultura i Pesca
Margalida Moner Tugores
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Num. 23142
Resolució del president del Consell Regulador de la
Denominació d’Origen Oli de Mallorca d’1 de desembre de 2005,
per la qual s’estableixen l’acabament de la vigència de les inscripcions en els registres del Consell Regulador i la forma i condicions de renovació
L’article 14 del Reglament de la denominació d’origen Oli de Mallorca,
que s’aprovà mitjançant l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 31 d’octubre de 2002, estableix els registres del Consell Regulador de la Denominació
d’Origen Oli de Mallorca.
Així mateix, l’article 18.3 del Reglament disposa que el Consell
Regulador ha de determinar el terme i la forma de renovació de les inscripcions
en els diferents registres i, si escau, ha d’establir-ne condicions.
Per tot això,
RESOLC:
1. Fixar l’acabament de la vigència de les inscripcions en els registres de
plantacions d’oliverar, de tafones i de plantes envasadores-comercialitzadores
per al 30 de març de 2007.
2. Establir les següents condicions de renovació de les inscripcions en els
diferents registres:
- Cal estar al dia del pagament de les quotes establertes pel Consell
Regulador des de la data d’inscripció fins al 30 de març de 2007.
- S’ha de disposar de l’informe favorable de l’Òrgan de Control per a la
renovació del registre corresponent.
Palma, 1 de desembre de 2005
El president del Consell Regulador
de la Denominació d’Origen Oli de Mallorca
Josep Oliver Timoner
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CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 23022
Resolució de 21 de desembre de 2005 de la directora general de
Farmàcia, per la qual es convoca concurs de mèrits per a l’adjudicació d’UNA oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de
Calvià (perímetre format pel Districte censal 3 del terme municipal de Calvià). Número de referència de la farmàcia: CALVIÀ 1.
L’article 24.3 de la Llei 7/1998, de 12 de novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears, estableix que l’autorització de noves oficines de farmàcia s’ha de tramitar d’acord amb els principis de publicitat, concurrència,
transparència i mèrits, mitjançant concurs de mèrits que s’ha de convocar a l’efecte per la Conselleria de Salut i Consum.
Per altra part, el 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, dictat en desenvolupament de l’esmentada Llei 7/1998, de 12 de novembre, estableix a l’article 10
que, una vegada que ha estat autoritzada una nova oficina de farmàcia, es procedirà a la convocatòria d’un concurs de mèrits per a la seva concessió per
Resolució de la directora general de Farmàcia.
Així mateix, l’apartat 2 b) del citat article 10 del Decret 25/1999, de 19 de
març, remet al barem de mèrits que figura a l’annex II d’aquest Decret, modificat pel Decret 79/2005, de 15 de juliol, com a instrument de valoració dels
mèrits que hagin acreditat els farmacèutics participants en el concurs.
Vist l’anterior, es procedeix a la convocatòria d’un concurs de mèrits per
a l’adjudicació d’una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de Calvià (perímetre format pel Districte 3 segons plànol de districtes i seccions censals de
l’Ajuntament de Calvià del any 2002, aprovat pel Ple de la corporació el dia 2
d’agost de 2002), número de referència de la farmàcia: CALVIÀ 1. Autoritzada
per Resolució de la directora general de Farmàcia en data 17 de maig de 2005 i
publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 84, de 2 de juny
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de 2005, tenint en compte la Resolució de la consellera de Salut i Consum de
data 22 de novembre de 2005 i publicat al BOIB núm. 184, de 6 desembre de
2005.
Vists els texts legals esmentats i altres de general aplicació, la directora
general de Farmàcia en ús de la competència conferida
RESOL
Primer. Convocar concurs de mèrits per a l’adjudicació d’UNA oficina de
farmàcia a la zona farmacèutica de Calvià (perímetre format pel Districte 3
segons plànol de districtes i seccions censals de l’Ajuntament de Calvià del any
2002, aprovat pel Ple de la corporació el dia 2 d’agost de 2002), número de referència de la farmàcia: CALVIÀ 1. Autoritzada por Resolució de 17 de maig de
2005, BOIB núm. 84, de 2 de juny de 2005, tenint en compte la Resolució de la
consellera de Salut i Consum de data 22 de novembre de 2005 i publicat al
BOIB núm. 184, de 6 desembre de 2005.
Segon. El concurs de mèrits es regirà per les següents bases:
I. Destinataris
1. Poden participar en el concurs de mèrits tots els qui en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds tenguin la titulació de llicenciat
en Farmàcia.
2. No poden participar en el concurs aquells farmacèutics que tenguin més
de seixanta-cinc anys en el moment de presentació de la corresponent petició.
3. Tampoc no hi poden participar els farmacèutics que hagin transmès la
titularitat o cotitularitat d’una oficina de farmàcia dins del territori de la Unió
Europea en els tres anys anteriors comptadors des del moment de la presentació
de la sol·licitud.
II. Sol·licituds
1. La sol·licitud per prendre part en el concurs de mèrits, segons el model
que figura com annex I de la present Resolució, s’ha de dirigir a la Direcció
General de Farmàcia de la Conselleria de Salut i Consum, i s’haurà d’acompanyar de la documentació següent:
a) Acreditació de la condició de farmacèutic del sol·licitant. El títol de llicenciat en Farmàcia ha d’estar homologat per l’organisme competent, en el seu
cas.
b) Documentació acreditativa, expedida pels òrgans competents en cada
cas, dels mèrits que s’al·leguen en el Concurs dels inclosos en el barem de
mèrits a considerar, que figura com annex II del Decret 79/2005, de 15 de juliol,
BOIB núm. 110, de 27 de juliol de 2005, que modifica l’Annex II del Decret
25/1999, de 19 de març, i es poden incloure mèrits fins la data de publicació d’aquesta convocatòria.
c) Resguard acreditatiu d’haver procedit a l’ingrés de la taxa en la quantia de cent vint euros (120 EUR), d’acord amb el que preveu l’article 379 de la
Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de determinades taxes
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificat per l’article 27 de la
Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública. (BOIB núm.186, de 30 de desembre de 2004). Cada sol·licitud
s’haurà d’acompanyar de la taxa corresponent.
L’ imprès per a l’ingrés de la taxa (model 046) es facilitarà a la Conselleria
de Salut i Consum i també es troba disponible a través d’internet al portal del
contribuent, pàgina web de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació del
Govern de les Illes Balears (www.caib.es).
d) Fotocòpia compulsada del Document Nacional d’ Identitat.
e) En el supòsit que el sol·licitant sigui o hagi estat, amb anterioritat, titular o cotitular d’una altra oficina de farmàcia, aquest ha de fer constar en la
sol·licitud, i ha d’adjuntar-hi, també, la certificació a l’efecte del corresponent
Col·legi Oficial de Farmacèutics, així com, còpia de l’autorització de l’oficina
de farmàcia.
2. La documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud s’ha de presentar,
en tot cas, mitjançant documents originals o còpies degudament acarades.
3. Si algú dels sol·licitants és titular o cotitular d’una altra oficina de farmàcia en el moment de la presentació de la sol·licitud, no podrà transmetre l’oficina de farmàcia de la qual n’és titular o cotitular des de la data de presentació
de la sol·licitud fins que s’esgoti la via administrativa, i, en el seu cas, es resolgui amb caràcter definitiu la via jurisdiccional, excepte que es presenti escrit de
renúncia al concurs, amb caràcter previ a la transmissió.
4. Si un titular (o cotitular) d’una oficina de farmàcia obtingués l’autorització d’una nova oficina de farmàcia, l’autorització de la seva anterior oficina
de farmàcia decauria automàticament, així como el dret a la seva transmissió per
qualsevol títol, de tal manera que s’hauria de convocar un nou concurs per a la
cobertura de la seva titularitat.
5. En el cas dels certificats que es refereixen a qualsevol tipus de cursos
d’especialització o perfeccionament haurà de constar, perquè puguin ser valorats, la duració en hores de cadascun, l’assistència i que hagi estat realitzat amb
aprofitament, mitjançant la superació de les proves que en cada cas siguin exigibles. Així mateix, s’haurà de fer constar l’entitat organitzadora, el caràcter
públic o privat d’aquesta i, en el seu cas, si el curs ha estat declarat d’interès
sanitari amb relació amb l’atenció farmacèutica.
6. 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 com a farmacèutic 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 el període i tasca
desenvolupada i, a més, la certificació assenyalada anteriorment. En el cas que
no pogués aportar còpia del contracte laboral, s’haurà de provar l’existència d’aquest, així com el seu període de vigència i la tasca desenvolupada pel farma-

