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Núm. 119

sobrepassa aquesta quantitat, elevarà la seva proposta a la Conselleria d’Agricultura
i Pesca.
Als efectes de determinar la competència a què es refereix l’apartat anterior
s’addicionarà el valor del decomís a l’import de la multa.
4. En els expedients de caràcter sancionador incoats pel Consell Regulador
ha d’actuar com a instructor el secretari del Consell i com a secretari exercirà el
lletrat d’aquest o, en el cas de no haver-n’hi, una persona al seu servei, assegurant
sempre l’adequada separació entre les fases d’instrucció i resolució, d’acord amb
la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
5. La decisió sobre el decomís definitiu dels productes o la destinació
d’aquests correspondrà a qui tengui atribuïda la facultat de resoldre l’expedient.
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28-09-2000

de maig de 1999, sol·licitant l’autorització d’una oficina de farmàcia al nucli de
Cala Tarida, del terme municipal de Sant Josep.
Atès que correspon al director general de Sanitat la competència per a
incoar els expedients d’autorització de noves oficines de farmàcia, segons
l’establert en l’article 8 del decret 25/1999, de 19 de març pel qual s’aproven les
zones farmacèutiques de les Illes Balears i el procediment per a la utilització de
noves oficines de farmàcia.
Vists els texts legals, esmentats i d’altre de general aplicació, el director
general de Sanitat, en us de la competència que li es conferida, adopta la següent

Article 57

RESOLUCIÓ

En els casos en què la infracció sigui per l’ús indegut de la denominació,
el Consell Regulador, sense perjudici de les actuacions i sancions administratives
pertinents, podrà acudir als Tribunals de Justícia, exercint les accions civils i
penals oportunes, degudament reconegudes per la legislació vigent.
— o —-

3.- D’altres disposicions
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

Iniciar el procediment d’autorització d’una nova oficina de farmàcia al
nucli de població de Cala Tarida, el terme municipal de Sant Josep, Eivissa.
La qual cosa es fa pública, a tenor del que disposa l’article 8 de l’esmentat
decret 25/1999, perquè tots aquells farmacèutics que es consideren interessats
pugin presentar les al·legacions que considerin oportunes en el termini de quinze
dies des de la publicació del present acord.
Aximateix es fa constar que el termini màxim per resoldre i notificar es de
SIS MESOS a comptar des de la data d’entrada de la sol·licitud i que en el cas
de no resoldre, els efectes serien desestimatoris.

Núm. 19339
Resolució de 11 de setembre de 2000 de la Direcció general
d’Ordenació i Innovació, per la qual es regula provisionalment
les condicions mínimes de les aules d’educació especial ubicades
a centres ordinaris.

Palma, 12 de setembre de 2000
EL DIRECTOR GENERAL DE SANITAT
St.: Josep M. Pomar Reynés
— o —-

Atès que el Reial decret 1004/91, de 14 de juny, el qual estableix els
requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments no universitaris de
règim general, en la disposició addicional tercera encomana a les administracions
educatives competents l’adaptació del que s’hi disposa als centres dedicats
específicament a l’educació especial;
Atès que la Llei de 7 d’abril de 1982 (13/82), d’integració social dels
minusvàlids, en l’article 27 proposa dotar els centres ordinaris amb unitats de
transició per facilitar la integració de l’alumnat més greument afectat;
Atès que el Reial decret 696/95, de 28 d’abril, d’ordenació de l’educació
de l’alumnat amb necessitats educatives especials, indica en l’article 24 que
l’Administració educativa ha de promoure experiències d’escolarització
obligatòria per als alumnes amb necessitats educatives especials, combinada en
centres ordinaris i centres d’educació especial;
Mentre que no es regulin de manera normativa en l’àmbit d’aquesta
comunitat els requisits mínims dels centres específics d’educació especial, atès
que les aules dels centres d’educació especial no escolaritzen mai un nombre
superior a vuit alumnes i respectant l’espai mínim per lloc escolar que estableix
l’article 20 del RD 1004/91.
Resolc que:
Les aules d’educació especial ubicades en els centres ordinaris i dependents
dels centres específics d’educació especial han de tenir una superfície mínima de
18 metres quadrats, i han de compartir els espais comuns del centre en el qual
es troben ubicades.
Palma, 11 de setembre de 2000
La directora general d’Ordenació i Innovació
Catalina Bover i Nicolau
— o —-

CONSELLERIA D’AGRICULTURA I PESCA
Núm. 19756
Ordre del Conseller d’Agricultura i Pesca, de 21 de setembre, per
la qual es regula la presentació i la concessió d’ajudes als plans
de reestructuració i reconversió de la vinya a les Illes Balears
El Reglament (CE) 1493/2000 del Consell, de 17 de maig, estableix
l’organització comuna del mercat vitivinícola. Aquest Reglament, pel que fa al
potencial vitícola s’ha desenvolupat mitjançant el Reglament (CE) 1227/2000 de
la Comissió, de 31 de maig.
El Reial decret 1472/2000, de 4 d’agost, regula el potencial de producció
vitícola i desenvolupa els reglaments anteriors. Entre les matèries incloses
s’estableix la implantació d’un règim de reestructuració i reconversió de la vinya
per aplicar a Espanya d’acord amb la nova organització comuna de mercat.
Tenint en compte la importància que la vinya té a les Illes Balears i la
conveniència de millorar-ne la qualitat per fer-la més competitiva, a més que les
ajudes previstes en els plans de reestructuració i reconversió suposen un estímul
per realitzar aquesta millora de qualitat, i davant la conveniència d’aplicar les
normes generals ja esmentades a la situació especial de les Illes Balears, es
considera necessari el desenvolupament de la normativa mencionada.
Per tot això, oïdes les organitzacions professionals agràries, dict la següent
ORDRE
Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta Ordre és la regulació dels plans de reestructuració i
reconversió de la vinya destinada a la producció de raïm de vinificació i la
concessió d’ajudes destinades als agricultors que els executin.
Article 2. Àmbit d’aplicació

CONSELLERIA DE SANITAT I CONSUM
Núm. 19503
Resolució del director general de Sanitat de data 12 de setembre
de 2000 per la qual s’acorda iniciar el procediment per otorgar
l’autorització d’una oficina de farmàcia en el nucli de Cala
Tarida, terme muncipal de Sant Josep.
Vist l’escrit presentat per la Sra. Nieves Sánchez San Fulgencio el dia 27

1.Les ajudes per a la reestructuració i reconversió de vinya es poden aplicar
a totes les vinyes situades a l’àmbit de les illes Balears, destinades a la producció
de raïm de vinificació d’acord amb el que estableix aquesta Ordre. Aquestes
ajudes abasten les acciones previstes en aquesta Ordre.
2.No es poden incloure en els plans de reestructuració i reconversió:
a)

La renovació de les vinyes que hagin arribat al final de la seva

