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EIVISSA
- Patró d’embarcació d’esplai.
- Patró per a la navegació bàsica.
d) La presentació de sol·licituds per participar en la convocatòria
extraordinària d’exàmens teòrics a celebrar el mes de setembre de 2000, entre els
dies 15 i 30, tendrà un termini que començarà dia 7 d’agost de 2000 i acabarà dia
28 d’agost del mateix any, els exàmens se celebraran a les següents localitats:
MALLORCA
- Patró d’embarcació d’esplai.
- Patró per a la navegació bàsica.
Acabat el termini per a la presentació de sol·licituds i una vegada examinades
pels membres del tribunal, es publicarà una llista provisional dels candidats que
hagin presentat la seva sol·licitud a examen, donant un termini de set dies hàbils
a comptar a partir de la publicació dels llistats provisionals als candidats que
estiguin pendents d’aportar la documentació necessària per completar la seva
sol·licitud a examen, quedant exclosos els que no completin la documentació en
el termini abans esmentat, es publicaran els llistats definitius amb set dies
d’antelació a la data de celebració de l’examen.
Les dates, llocs i hores de celebració dels exàmens s’anunciaran pel
President del Tribunal en els respectius taulells d’anuncis de la Direcció General
d’Obres Públiques i Transports, Consell Insular de Menorca i Consell Insular
d’Eivissa-Formentera, una vegada acabat el termini de presentació de sol·licituds
i amb set dies d’antelació a la seva celebració, s’indicaran els materials o èstris
que hauran de dur els candidats.
4.- Tribunals.
S’anomenarà el tribunal que haurà de jutjar les proves per obtenir els títols
per al govern d’embarcacions d’esplai:
President:
Sr. Joaquín Rodríguez Rodríguez
Secretari:
Sr. Pablo Rosselló Ginard.
Vocals:
Sr. Javier Sánchez Rodríguez
Sr. José Escalas Porcel
Sr. José Luis de Juan Clar
Sr. Francisco J. Palmer Marqués
Sr. José Valentín Catalá
Sr. Jaime Comas Ferrer
Sr. Rafael Alorda Fons
Sra. Francisca Martí Mut
Vocals col·laboradors:
Sra. Ma Magdalena Garrido Bestard
Sra. Ma Angustias Rodríguez Ortiz.
Sr. Miquel Dols Quetglas.
Sra. Ma Joaquina Ferrer Matas
Sra. Carmen Tercero Arteseros
Sra. Rafaela Fornés Barceló
Sra. Ana Escudero Pérez
Sra. Antonia Reynés Frau
Sr. Andrés Delgado Fernández
Sr. Manuel Martínez Peláez
Sr. Pedro Fonolleras Bargués
Sra. Eulalia Monserrat Robles Martínez
Sra. Mª del Carmen Barceló Fornés
President suplent:
Sr. Javier Sánchez Rodríguez
Secretari suplent:
Sr. José Luis de Juan Clar
Els components del tribunal que ha de jutjar les proves seran anomenats pel
president del tribunal, una vegada conegut el nombre de candidats presentats als
exàmens teòrics.
Tots els components d’aquest tribunal participants en les sessions tindran
dret a percebre una indemnització de 8.000 PTA. per a sessió d’acord amb el que
preveu l’article 12 de la Llei 11/1999, de 23 de desembre dels PPGG de la CAIB
per a 2000, BOIB n. 162, de 30 de desembre de 1999. Aquestes indemnitzacions
seran compatibles amb les dietes que reglamentàriament els corresponguin.
5.- Resultat dels exàmens teòrics.
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Acabats els exàmens teòrics es publicaran en els taulells d’anuncis dels
centres esmentats al punt 3, els llistats de qualificacions provisionals. Els
candidats examinats disposaran d’un termini de QUINZE dies hàbils, comptats
a partir del següent a la seva publicació per presentar les reclamacions que
considerin oportunes, dirigides al president del tribunal, indicant les dades
personals, el motiu de la reclamació i un telèfon de contacte.
Acabat el termini per presentar les reclamacions i examinades, es procedirà
a la publicació en els taulells d’anuncis dels centres esmentats al punt 3, dels
llistats de qualificacions definitives dels exàmens teòrics.
El secretari del tribunal expedirà certificació individual de les qualificacions
obtingudes, a sol·licitud dels interessats.
6.- Norma final.
La present convocatòria i tots aquells actes administratius que se’n derivin
podran ser impugnats en els casos i forma prevists a la Llei de règim de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Palma, 27 de gener de 2000
El conseller d’Obres Públiques, Habitatge i Transports
Josep Antoni Ferrer Orfila
ANNEX I
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN PROVES TEÒRIQUES PER
OBTENIR TITULACIÓ PER AL GOVERN D’EMBARCACIONS D’ESPLAI.
Llinatges_______________________ Nom___________________________
DNI__________________________ Telèfon_______________________
Domicili________________________________________________________
Població_________________________ Codi Postal___________________
Desitja examinar-se per obtenir la titulació de (marqui amb una creu el que
desitgi).
( ) Patró per a la navegació bàsica.
( ) Patró per embarcacions d’esplai.
( ) Patró de iot.
( ) Capità de iot.
Localitatde l’examen___________________________________
Per això sol·licit se’m permeti participar en la present convocatòria.
(Lloc, data i signatura)

Documentació aportada:
( ) Fotocòpia del document nacional d’identitat.
( ) Resguard ingressos drets d’examen.
( ) Fotocòpia compulsada del títol o targeta de_________
( ) Resolució de la convalidació de______________________________
( ) Certificat mèdic oficial, segons Annex I de la Resolució de 30 de
desembre de 1997 de la DGMM
IL.LM. PRESIDENT DEL TRIBUNAL PER OBTENIR LA TITULACIÓ
PER AL GOVERN D’EMBARCACIONS D’ESPLAI.
— o —-

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
Núm. 1586
Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de dia 19 de gener de
2000, per la qual es regula la Comissió Organitzadora de la Prova
d’Accés als Estudis Universitaris.
La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu (LOGSE), estableix, en l’article 29.2, que per accedir als estudis
universitaris, després de l’obtenció del títol de batxiller, serà necessària la
superació d’una prova que, juntament amb les qualificacions obtingudes en el
batxiller, valorarà, amb caràcter objectiu, la maduresa acadèmica dels alumnes
i els coneixements adquirits.
El RD 173/1998, de 16 de febrer, ordena la implantació en el curs 20002001, amb caràcter general, del primer curs del batxiller derivat de l’aplicació de
la LOGSE.
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Atesa la normativa anterior, a proposta del Ministeri d’Educació, es va
aprovar el RD 1640/1999, de 22 d’octubre, que regula la prova d’accés als estudis
universitaris. L’esmentat RD 1640/1999 estableix, en l’article 5, que les
administracions educatives, sense perjudici de les competències pròpies derivades
de l’autonomia universitària, constituiran en els seus respectius àmbits de gestió
una comissió organitzadora de la prova d’accés als estudis universitaris.
Per això, dict la següent
ORDRE
Article 1 La Comissió Organitzadora de la Prova d’Accés als Estudis
Universitaris, en aplicació del RD 1640/1999, de 22 d’octubre, estarà constituïda
pels membres següents:
a. El president, que serà el rector de la UIB o la persona en qui delegui.
b.El vicepresident, que serà el director general d’Universitat.
c. Dos vocals designats per la Conselleria d’Educació i Cultura.
d.Dos vocals designats per la UIB.
e. Un inspector, designat per la Conselleria d’Educació i Cultura.
f. El director del secretariat tècnic de la UIB.
Article 2 Al president de la Comissió Organitzadora li corresponen les
atribucions següents:
a. Convocar i presidir la Comissió Organitzadora.
b.Vetllar, en l’àmbit de les competències, pel compliment de les disposicions
legals derivades de l’aplicació del RD 1640/1999, de 22 d’octubre.
Article 3 Les funcions de la Comissió Organitzadora de la Prova d’Accés
als Estudis Universitaris seran les següents:
a. Definició dels criteris per a l’elaboració de les propostes d’examen.
b.Establiment dels criteris generals d’avaluació de les proves.
c. Adopció de les mesures per garantir el secret del procediment d’elaboració
i selecció dels exàmens i de l’anonimat dels exercicis realitzats pels alumnes.
d.Adopció de les mesures necessàries per garantir l’establert en l’art. 6.3
del RD 1640/1999, de 22 d’octubre.
e. Coordinació amb els centres que imparteixen el batxiller.
f. Designació i constitució dels tribunals.
g.Resolució de reclamacions.
Article 4 La Comissió Organitzadora elaborarà anualment un informe en
el qual, entre d’altres aspectes, es recolliran i s’avaluaran els resultats obtinguts
en les proves pels alumnes dels diferents centres amb relació a les qualificacions
dels seus expedients acadèmics, i també les dades, consideracions i propostes que
s’estimin convenients per a l’adopció de mesures que contribueixin a la màxima
garantia d’objectivitat de les proves. L’informe serà presentat a la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, que en traslladarà una còpia
al Ministeri d’Educació i Cultura.
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sol·licitud d’autorització per a una nova oficina de farmàcia al nucli de Caimari,
d’acord amb el que es preveu a l’article 22 de la Llei 7/1998, de 12 de novembre,
d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears.
II.- L’acord d’inici de l’expedient, de data 4 d’octubre de 1999 va ésser
publicat al BOIB núm.135 de 28 d’octubre de 1999. En el termini que s’hi
concedia no es va presentar cap al·legació.
III.- En la documentació aportada amb la sol·licitud, consten certificacions
de l’Ajuntament de Selva, que acrediten l’existència d’una població superior als
750 habitants censats i que es tracta de un nucli independent i aïllat, a una
distància superior als 1000 mts. de la farmàcia mes propera.
Als esmentats fets, són d’aplicació els següents
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- La competència en matèria sanitària la té atribuïda la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, en virtut del que disposa l’article 10.14 de la Llei
Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, que aprova l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, reformada per la Llei Orgànica 3/1999, de 8 de gener.
SEGON.- Atès que han quedat suficientment acreditades les circumstàncies
de població, nucli i distància, està clar que s’acompleix el que s’estableix a
l’article 22 de la Llei 7/1998.
TERCER.- S’han complert els tràmits prevists pel Decret 25/1999, de 19
de març, BOIB de 30 de març, pel qual es regula el procediment per a
l’autorització de noves oficines de farmàcia i que la competència per resoldre el
present expedient correspon al director general de Sanitat, segon el que estableix
l’article 9.1 de l’esmentat Decret 25/1999.
Vists els textos legals esmentats i altres de general aplicació, el director
general de Sanitat en ús de la competència conferida,
RESOL
AUTORITZAR una nova oficina de farmàcia al nucli de Caimri, del
termini municipal de Selva, per la qual cosa s’haurà de procedir a la posterior
convocatòria d’un concurs de mèrits per a la seva concessió, en la forma prevista
a l’article 10 i següents de l’esmentat Decret 25/1999.
Tot això es fa públic i al mateix temps es notifica, segons el que disposa
l’article 9.1 del Decret 25/1999, pel qual es fa a saber que contra aquesta resolució
es podrà interposar RECURS D’ALÇADA davant la consellera de Sanitat i
Consum en el termini d’UN MES, d’acord amb el que preveu l’article 114.1 de
la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i l’article 45 de la Llei 5/1984 de règim jurídic de
l’administració de la Comunitat Autònoma.
Palma, 15 de desembre de 1999

Article 5 La Comissió Organitzadora, en l’àmbit de les seves atribucions,
podrà constituir subcomissions per desenvolupar les seves funcions.
Disposició final Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia següent al de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 19 de gener de 2000
EL CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
Damià Pons i Pons
— o —-

CONSELLERIA DE SANITAT I CONSUM
Núm. 1567
Resolució del Director General de Sanitat de data 15 de desembre
de 1999, per la qual s’autoritza una oficina en el nucleo de
Caimari, terme municipal de Selva.
Vist l’expedient tramitat per aquesta Direcció General de Sanitat a
petició de L’Ajuntament de Selva per a l’autorització d’una nova oficina de
farmàcia al nucli urbà de Caimari, es dedueixen els següents
FETS
I.- En data 31 de març de 1999 l’esmentat peticionari va presentar

EL DIRECTOR GENERAL DE SANITAT
Josep M. Pomar i Reynés
— o —-

CONSELLERIA D’ECONOMIA, AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA
Núm. 1727
CORRECCIÓ D’ERRORS DE L’ORDRE DEL CONSELLER
D’ECONOMIA, AGRICULTURA, COMERÇ I INDÚSTRIA,
DE 22 DE DESEMBRE DE 1999, PER LA QUAL ES REGULEN
I CONVOQUEN AJUDES COMUNITÀRIES AL SECTOR
RAMADER A L’ANY 2000.
Atès que s’han advertit una sèrie d’errors, a la versió catalana de la
publicació de l’Ordre del conseller d’Economia, Agricultura, Comerç i Indústria,
de 22 de desembre de 1999, per la qual es regulen i convoquen ajudes comunitàries
al sector ramader a l’any 2000, publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
núm. 531 Ext., de dia 31 de desembre de 1999, se’n procedeix a efectuar les
correccions següents:
1.A l’article 2, apartar d), afegir com a tercer guió:
- Prats naturals: superfície amb coberta herbàcia natural (no sembrada)

