10564

BOCAIB

Núm. 83

2.- L’aprovació anual dels serveis d’urgència correspon a la Conselleria de
Sanitat i Consum, a proposta del Col.legi Oficial de Farmacèutics de Balears, la
qual ha de ser presentada abans de dia 15 d’octubre de l’any anterior a la seva
vigència.

06-07-2000

Els serveis d’urgència, torns de guàrdia i vacacions establerts per a l’any
2000, d’acord amb el que preveu la disposició transitòria quarta de la Llei 7/1998,
de 12 de novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes Baleas, tendran
vigència fins al 31 de desembre de 2000.
Disposició transitòria segona

Article 9 Organització dels serveis d’urgència
1.- Durant el servei d’urgència que s’estableix en el present Decret, han de
romandre obertes al públic, com a mínim, les oficines de farmàcia en la següent
proporció:
A).- Palma, excepte els nuclis de població de Can Pastilla i platja de Palma.
a).- servei diürn: cinc oficines de farmàcia
b).- servei nocturn: tres oficines de farmàcia
B).- Nuclis de població de Can Pastilla, platja de Palma i s’Arenal de
Llucmajor:
a).- servei diürn: una oficina de farmàcia
b).- servei nocturn: una oficina de farmàcia

No obstant el que preveu l’article 9 d’aquesta norma, i ateses les
circumstàncies geogràfiques i poblacionals que concorren en els municipis que
s’integren en les zones farmacèutiques d’Artà, Muro i Son Servera, amb l’objecte
de mantenir la qualitat de la prestació farmacèutica que es presta en l’actualitat,
els serveis d’urgència en les esmentades zones, i per un període de tres anys des
de l’entrada en vigor del present Decret restarà establert de la següent manera:
Zona farmacèutica d’Artà: com a mínim
a).- servei diürn
- una oficina de farmàcia en el municipi d’Artà
- una oficina de farmàcia en el municipi de Capdepera.
b).- servei nocturn:
- una oficina de farmàcia en el municipi d’Artà
- una oficina de farmàcia en el municipi de Capdepera.

C).- La resta de zones farmacèutiques:
Zona farmacèutica de Muro: com a mínim
a).- servei diürn: una oficina de farmàcia
b).- servei nocturn: una oficina de farmàcia
2.- En els supòsits en què hi hagi oficines de farmàcia amb horari ampliat,
aquestes es poden considerar a efectes de determinar el nombre mínim d’oficines
de farmàcies dels serveis d’urgència establert a l’apartat anterior, sempre que
l’horari ampliat de les esmentades oficines de farmàcia sigui, com a mínim, igual
al del servei d’urgència corresponent.
3.- Els serveis d’urgència s’organitzen per zones farmacèutiques. No
obstant, la Conselleria de Sanitat i Consum estableix serveis d’urgència per
municipis i nuclis de població confrontants o agrupa zones farmacèutiques i/o
municipis, localitats o nuclis de població confrontants per garantir i millorar
l’atenció farmacèutica que s’ha de prestar a la població, previ informe al respecte
dels ajuntaments respectius.
4.- En el supòsit que els serveis d’urgència s’organitzin en la forma prevista
a l’apartat 3 del present article, s’ha de procurar que les oficines de farmàcia que
han de romandre obertes durant els serveis d’urgència siguin les de les poblacions
en les quals es trobin els Punts d’Atenció Continuada.
Article 10 Vacacions
1.- La Conselleria de Sanitat i Consum, a proposta del Col.legi Oficial de
Farmacèutics de Balears, ha d’aprovar els torns de vacacions de les oficines de
farmàcia de les Illes Balears.
2.- Els titulars d’oficines de farmàcia que opten pel tancament temporal
d’aquesta per vacacions, per un període no superior a un mes, bé de forma
fraccionada o continuada, han de posar aquest fet en coneixement del Col.legi
Oficial de Farmacèutics de Balears, amb anterioritat a l’1 de desembre de l’any
anterior.
3.- En els municipis o nuclis de població que disposen de més d’una oficina
de farmàcia han de romandre obertes simultàniament durant els torns de
vacacions, com a mínim, el cinquanta per cent d’aquestes.
4.- Quan els torns de serveis d’urgència estiguin organitzats per agrupació
de zones, municipis, poblacions o nuclis de població confrontants, els torns de
vacacions s’hauran d’organitzar, també de la mateixa manera.
Article 11 Publicitat dels horaris
1.- Les oficines de farmàcia hauran d’exposar, en un lloc visible i de manera
permanent, l’horari d’atenció al públic.
2.- De la mateixa manera, s’hauran d’exposar els torns del servei d’urgència
en la zona, municipi, població o nucli de població corresponent, amb identificació
de la localització de totes les oficines de farmàcia en servei d’urgència.
Article 12 Competència
Correspon al director general de Sanitat la competència per a l’aprovació
d’horaris, servei d’urgència i vacacions de les oficines de farmàcia establerts en
aquest Decret.

a).- servei diürn:
- una oficina de farmàcia en el municipi de Muro
- una oficina de farmàcia en el municipi de Santa Margalida
b).- servei nocturn
- una oficina de farmàcia en el municipi de Muro
- una oficina de farmàcia en el municipi de Santa Margalida
Zona farmacèutica de Son Servera: com a mínim
a).- servei diürn:
- una oficina de farmàcia en el municipi de Son Servera
- una oficina de farmàcia en el municipi de Sant Llorenç des Cardasssar
b).- servei nocturn
- una oficina de farmàcia en el municipi de Son Servera
- una oficina de farmàcia en el municipi de Sant Llorenç des Cardasssar
Disposició final
El present Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 23 de juny de 2000.
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
La consellera de Sanitat i Consum
Aina M. Salom Soler
— o —-

3.- D’altres disposicions
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
Núm. 14062
Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es modifica
l’autorització del centre de formació professional específica “ADEMA-ESCUELA DENTAL MALLORCA», de Palma.
Vist l’expedient instruït a instàncies del Sr. Diego González Carrasco i Sr.
Gabriel González Molinero, titulars del centre docent privat denominat “ADEMA-ESCUELA DENTAL MALLORCA”, domiciliat al carrer de Joaquim M.
Bover, núm. 3, de Palma, en relació amb la modificació de l’autorització del
centre per ampliació d’ensenyances.
El conseller

Disposició transitòria primera
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4.- Anuncis

Primer. Autoritzar la modificació del centre privat «ADEMA-ESCUELA
DENTAL MALLORCA», de Palma, que queda configurat de la manera següent:
Codi de centre: 07005647
Denominació genèrica: Centre de formació professional específica
Denominació específica: ADEMA-ESCUELA DENTAL MALLORCA
Titulars: Diego González Carrasco i Gabriel González Molinero
Domicili: c/ de Joaquim M. Bover, núm. 3
Localitat: Palma
Municipi: Palma
Ensenyances autoritzades:
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CONSELLERIA D’HISENDA I PRESSUPOSTS
Núm. 13939
Notificacions de liquidacions per ingrés directe de l’impost sobre
Activitats Ecomómiques, exercicis 993T y 994T dels municipis:
Bunyola, Estellencs, Santa Eugenia, Deià, Fornalutx, Santa
Maria del Camí, Valldemossa

-Cicle formatiu de grau superior DIETÈTICA
Capacitat: 1 grup/ 20 places escolars

PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE RECAPTACIÓ I DE
COORDINACIÓ AMB LES HISENDES TERRITORIALS.
De conformitat amb el que s’estableix a l’article 105.6 de la Llei 230/1963,
de 28 de desembre, General Tributària,, segons la redacció donada a l’article
28.Un de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, atès que no és possible fer la
notificació a la persona interessada o al seu representant per causes no imputables
a l’Administració tributària, després d’haver-ho intentat dues vegades, citam en
virtut d’aquest anunci els subjectes passius que a continuació relacionam per qué
en el termini de DEU DIES, comptats a partir del següent a la publicació d’aquest
anunci, compareguin a les oficines de la Recaptació de Tributs de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears situades al carrer Cecili Metel, 11A de Palma, de
dilluns a divendres de 9 a 13 horas, per notificar-los les liquidacións per ingrés
directe de l’impost sobre Activitats Ecomómiques,exercicis 993T y 994T dels
municipis que es relacionen a continuació:

-Cicle formatiu de grau superior SALUT AMBIENTAL
Capacitat: 1 grup/ 20 places escolars

BUNYOLA, ESTELLENCS, SANTA EUGENIA, DEIA, FORNALUTX,
SANTA MARIA DEL CAMI, VALLDEMOSSA

-Cicle formatiu de grau mitjà FARMÀCIA
Capacitat: 1 grup/ 20 places escolars
-Cicle formatiu de grau superior HIGIENE BUCODENTAL
Capacitat: l grup / 20 places escolars
-Cicle formatiu de grau superior PRÒTESIS DENTALS
Capacitat: 1 grup/ 20 places escolars

Segon. Atès que els cicles de grau superior PRÒTESIS DENTALS,
DIETÈTICA I SALUT AMBIENTAL, tenen una durada de 2.000 hores, s’autoritza
per impartir en doble torn tenint en compte que no es pot superar en cap dels torns
la capacitat màxima autoritzada pels esmentats cicles, que està fixada en 1 grup
i 20 places per a cada un. Quant als cicles d’HIGIENE BUCODENTAL i
FARMÀCIA, que tenen una durada de 1.400 i 1.300 hores, respectivament, per
motius del percentatge d’utilització d’espais,
el de FARMÀCIA s’impartirà amb horari de tarda i el d’HIGIENE
BUCODENTAL el matí.

Un cop transcorregut el termini assenyalat en aquest anunci, s’entendrà
que han estat notificats a tots els efectes legals des del día seguent al del
venciment del plaç assenyalat per comparèixer.

Tercer. La titularitat del centre ha de remetre a la Direcció General de
Planificació i Centres la relació del professorat que impartirà els ensenyaments,
i que haurà de complir els requisits de les titulacions del professorat que ha
d’aprovar el Departament d’Inspecció segon l’establert a l’Ordre de 23 de febrer
de 1998 (BOE del 27) per la qual es regulen les titulacions mínimes i les
condicions que ha de posseir el professorat per a impartir formació professional
específica en centres privats i en determinats centres de titularitat pública.

Municipio : 010 - BUNYOLA

Quart. El centre haurà de complir els requisits d’equipament que es
comuniquen annexos a aquesta Resolució, circumstància que serà comprovada
pel Departament d’Inspecció d’Educació.
Cinquè. El centre haurà de complir la norma bàsica de l’edificació NBECPI/96 de condicions de protecció contra incendis en els edificis, aprovada pel
Reial decret 2177/1996, de 4 d’octubre (BOE del 29). Tot això sense perjuici que
s’hagin de complir altres requisits exigits per la normativa municipal o autonòmica
corresponent.
Sisè.. El centre esmentat queda obligat al compliment de la legislació
vigent i a sol·licitar l’oportuna revisió quan s’hagi de modificar qualsevol de les
dades que assenyala la present Ordre.
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà
interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, segons el que
preveuen els articles 107 i 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 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 del dia següent al de la notificació, d’acord amb allò que disposa l’article 46.1
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
El conseller
Damià Pons i Pons
Palma, 16 de juny de 2000
— o —-

Palma, 19 de juny de 2000
El director general de Recaptació i de
Coordinació amb les Hisendes Territorials
Joaquín Tomás Estrada
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Municipio : 018 - DEIA
Nombre
MORELL BENNASAR MAGDALENA
Municipio : 021 - ESTELLENCS
Nombre
KOETTER UDO
Municipio : 025 - FORNALUTX
Nombre
INVERGEST INVERSION Y GESTION
DE ACTIVOS
TORCQUE VERMEERSCH SERGIO
Municipio : 053 - SANTA EUGENIA
Nombre
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES
MOREY E HIJ

