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yament.
2. Durant el curs 2006-07, els centres que resultin seleccionats en aquesta convocatòria iniciaran l’aplicació de l’Ordre de 13 de setembre de 2004,
esmentada anteriorment, als alumnes d’educació infantil de 3 anys. Les mesures didàctiques de la referida Ordre s’aplicaran progressivament al llarg de l’etapa d’educació infantil i, excepcionalment, durant un període flexible del primer cicle d’educació primària.
Article 2. Característiques de la convocatòria
1. Poden participar en aquesta convocatòria els centres sostinguts amb
fons públics d’educació infantil i/o educació infantil i primària, en igualtat de
condicions.
2. Els centres acollits i seleccionats han de complir els requisits següents:
a. Assumir el compromís de dissenyar, executar i avaluar una programació didàctica compartida, d’acord amb les directrius que, a l’efecte, indicarà la
Conselleria d’Educació i Cultura.
b. Participar i col·laborar en el Pla de formació i d’avaluació que determinarà l’Administració educativa.
3. La Conselleria d’Educació i Cultura donarà suport als centres seleccionats. Entre altres mesures, cal destacar-ne les següents:
a. Ampliació dels recursos humans, mitjançant la dotació d’un mestre de
suport.
b. Equipament amb tecnologies de la informació i de la comunicació
(TIC) per al desenvolupament del programa.
c. Orientacions didàctiques i assessorament tècnic.
d. Pla de formació específica per als mestres implicats en el programa.
e. Dotació de material didàctic específic.

La xifra AA correspon als dos darrers dígits de l’any en què es realitzi la
verificació.

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 8760
Ordre d’11 de maig de 2006, de la Conselleria d’Educació i
Cultura, per la qual es regulen la convocatòria i la selecció de
centres escolars sostinguts amb fons públics d’educació infantil
i/o educació infantil i primària en els quals s’implantarà el programa d’elecció de la llengua del primer ensenyament.
Per tal de donar compliment a la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística, que a l’article 18 esmena que els alumnes tenen dret a rebre el
primer ensenyament en la seva llengua, sigui la catalana o la castellana, la
Conselleria d’Educació i Cultura ha publicat l’Ordre de 13 de setembre de 2004
(BOIB del 18), que regula el dret dels pares, les mares o els tutors legals, a elegir la llengua del primer ensenyament dels alumnes dels centres sostinguts amb
fons públics de les Illes Balears.
Atès que la disposició addicional segona de l’Ordre diu que s’aplicarà de
forma progressiva a partir del curs escolar 2004-05, es va publicar la Resolució
de 20 de setembre de 2004, per determinar els centres i els cursos en què es
començaria a aplicar.
L’Ordre del 3 de maig de 2005 va regular la convocatòria i selecció de
centres per la implantació del programa el curs escolar 2005-06 i l’Ordre de 21
de juny de 2005 establia un nou termini de l’esmentada convocatòria. Les resolucions del conseller de 21 de juny i 19 de setembre de 2005 determinaren els
centres educatius que, el curs 2005-06, aplicarien l’Ordre de 14 de setembre de
2004.
Atès que l’aplicació del programa en els centres es considera positiva, i
amb el propòsit que aquest dret de poder escollir la llengua del primer ensenyament pugui arribar a ser una realitat als centres de les Illes Balears, i per tal de
disposar d’un procediment de selecció de centres equilibrat i proporcionat, a
proposta de les direccions generals d’Administració i d’Inspecció Educativa, de
Planificació i Centres Educatius, de Personal Docent, i d’Ordenació, Innovació
i Formació del Professorat, dict la següent
Ordre
Article 1. Objecte
1. L’objecte d’aquesta Ordre és dur a terme la convocatòria de selecció de
centres d’educació infantil i primària, que el proper curs escolar 2006-07
implantaran gradualment el programa d’elecció de la llengua del primer ensen-

Article 3. Sol·licitud, documentació i termini
1. Els directors dels centres escolars d’educació infantil i primària que
vulguin prendre part en aquesta convocatòria han de presentar una sol·licitud,
que ha d’incloure els apartats que s’indiquen al punt 2 d’aquest article, adreçada al conseller d’Educació i Cultura, i en donaran entrada en el registre general
de la Conselleria d’Educació i Cultura, a les seus territorials de Menorca i
Eivissa-Formentera o als llocs que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En el cas que la documentació sigui remesa per correu, es farà en
sobre obert, a fi que la sol·licitud sigui datada i segellada per un funcionari de
Correus abans de procedir-ne a la certificació. Per tal de facilitar el procés de
tramitació, els centres poden fer arribar còpia de la sol·licitud al fax
971.177.193, de la Direcció General d’Administració i d’Inspecció Educativa.
2. A la sol·licitud, s’ha de fer constar:
a. Justificació raonada de l’interès i/o la necessitat de l’aplicació del programa (tipologia de l’alumnat, diversitat, entorn social, etc.)
b. Justificació del grau d’acceptació de la comunitat educativa, mitjançant
les vies que es considerin més adients: claustre, consell escolar, associacions de
pares i mares, demandes de les famílies, etc.
3. Els centres disposaran d’un termini màxim d’un mes, a partir de l’endemà de la publicació en el BOIB d’aquesta Ordre, per presentar-ne la sol·licitud.
Article 4. Selecció de centres
1. La Conselleria d’Educació i Cultura durà a terme la valoració de les
sol·licituds, mitjançant una comissió de valoració presidida pel director general
d’Administració i d’inspecció Educativa o persona en qui delegui, el cap del
Departament d’Inspecció Educativa o un inspector en qui delegui, i un representant de les direccions generals de Planificació i Centres Educatius; de personal Docent; i d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat , que serà
designat pel director general corresponent.
2. Les sol·licituds seran valorades d’acord amb els criteris següents:
a.Viabilitat de la sol·licitud d’acord amb la justificació raonada (fins a 10
punts).
b. Grau d’acceptació de la comunitat educativa (fins a 10 punts).
Així mateix, es tendrà en compte la distribució equilibrada de centres i
alumnes, la proporcionalitat per illes, i la titularitat dels centres públics i concertats.
3. La comissió de valoració procedirà a la baremació dels centres participants de conformitat amb els criteris de selecció que es recullen en aquesta convocatòria. Valorarà les sol·licituds i elevarà una proposta al conseller
d’Educació i Cultura qui, d’acord amb les possibilitats pressupostàries, emetrà
una resolució, que es farà pública en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, abans
de l’inici del curs 2006-07.
Disposició transitòria
Els centres a què fan referència les resolucions de 20 de setembre de 2004,
i de 21 de juny i 19 de setembre de 2005, per al curs 2006-07 i següents, continuaran l’aplicació progressiva de l’Ordre de 13 de setembre de 2004 (BOIB
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del 18), d’acord amb el que determinen els articles 1 i 2 de l’Ordre, referents a
la sol·licitud de les famílies i a la durada del programa, respectivament.

de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de
la publicació d’aquesta Resolució.

Disposició final
Aquesta convocatòria començarà a vigir l’endemà de la publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 4 de maig de 2006
El conseller d’Educació i Cultura,
Francesc J. Fiol Amengual

Palma, 11 de maig de 2006

—o—

El conseller
Francesc J. Fiol i Amengual

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

—o—
Num. 8618
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de modificació de
la Resolució de 18 d’abril de 2006, per la qual es fa pública la
convocatòria d’ajuts a l’alumnat de centres docents de les Illes
Balears sostinguts amb fons públics per a intercanvis escolars
amb l’alumnat de centres docents de les terres de parla catalana,
durant el curs escolar 2005-2006.
Dia 24 d’abril de 2006 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears número 60 la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 18 d’abril
de 2006, per la qual es fa pública la convocatòria d’ajuts a l’alumnat de centres
docents de les Illes Balears sostinguts amb fons públics per a intercanvis escolars amb l’alumnat de centres docents de les terres de parla catalana, durant el
curs escolar 2005-2006.
Atès que nombrosos centres de les Illes Balears s’han interessat a participar en aquesta convocatòria i han demanat informació a la Direcció General de
Política Lingüística, consideram convenient ampliar el termini perquè els centres interessats puguin preparar la documentació necessària i puguin sol·licitar
aquests ajuts.
Per això, fent ús de les facultats que m’atribueix la Llei 4/2001, de 14 de
març, del Govern de les Illes Balears, dict la següent
RESOLUCIÓ
1. Modificar la Resolució de 18 d’abril de 2006, per la qual es fa pública
la convocatòria d’ajuts a l’alumnat de centres docents de les Illes Balears sostinguts amb fons públics per a intercanvis escolars amb l’alumnat de centres
docents de les terres de parla catalana, durant el curs escolar 2005-2006, en la
manera següent:
1.1. En la versió catalana, en l’apartat 6.2), on diu:
‘2) La direcció del centre ha de trametre la sol·licitud, juntament amb la
documentació que es detalla tot seguit, en el termini de quinze dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el BOIB:’
Ha de dir:
‘2) La direcció del centre ha de trametre la sol·licitud, juntament amb la
documentació que es detalla tot seguit, fins el dia 31 de maig de 2006:’
1.2. En la versió castellana, en l’apartat 6.2), on diu:
‘2) La dirección del centro tiene que enviar la solicitud, junto con la
documentación que se detalla acto seguido, en el plazo de quince días hábiles
contadores a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el
BOIB:’
Ha de dir:
‘2) La dirección del centro tiene que enviar la solicitud, junto con la
documentación que se detalla acto seguido, hasta el día 31 de mayo de 2006:’
2. Ordenar que es publiqui aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
D’acord amb l’article 57.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i l’article
116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, contra aquesta
Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació i Cultura, en el termini d’un mes
comptador des de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears; o recurs contenciós administratiu, d’acord amb l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia

Num. 8748
Resolució del recurs d’alçada interposat contra la resolució de la
directora general de Farmàcia de data 4 de juliol de 2005, mitjançant la qual s’autoritzen tres noves oficines de farmàcia en la
zona farmacùtica de Llucmajor.
Vist el recurs d’alçada interposat el 29 de juliol de 2005 per la Sra. Elisa
Mercedes i el Sr. Pedro Ramon Martorell Ysasi, contra la Resolució de la directora general de Farmàcia de data 4 de juliol de 2005, mitjançant la qual s’autoritzen tres noves oficines de farmàcia en la zona farmacèutica de Llucmajor, es
desprenen els següents
FETS
PRIMER.- Que mitjançant Resolució de la directora general de Farmàcia
de data 4 de juliol de 2005, publicada en el BOIB número 104, de 12 de juliol
de 2005, van ser autoritzades tres noves oficines de farmàcia en la zona farmacèutica de Llucmajor, i són ubicades una en l’Arenal de Llucmajor, una altra a
la urbanització Las Palmeras i una altra dins del terme municipal d’Algaida.
SEGON.- 1r.) En data 29 de juliol de 2005 es va presentar, en temps i
forma, recurs d’alçada contra l’esmentada resolució per la farmacèutica Sra.
Elisa Mercedes i Sr. Pedro Ramon Martorell Ysasi sol·licitant la revocació parcial de la resolució recorreguda i s’acordi denegar l’obertura de l’oficina de farmàcia en el nucli urbà d’Algaida ubicant-la en el nucli urbà que realment es consideri més necessitat d’atenció farmacèutica.
Fonamenta el recurrent el seu recurs en els motius següents:
a)Que els certificats aportats pel promotor de l’expedient no s’ajusten a
l’establert en l’article 5.2 del Decret 25/1999.
b)Que no consta en l’expedient que l’actualització dels certificats de
població s’hagin efectuat de conformitat al que disposa l’article 6 del Decret
25/99.
c)Que les necessitats d’atenció farmacèutica no són inherents amb el nucli
de major població sinó amb el nucli on s’hagi produït en els darrers anys un
increment significatiu de població.
d)Que la resolució recorreguda extrapola les circumstàncies previstes per
tota la zona farmacèutica ( article 21 de la Llei), als nuclis de població considerats individualment , la qual cosa només està permès per la via de l’article 22 de
la Llei.
e)Que existeixen varis nuclis de població en la zona sense assistència farmacèutica que compleixen els requisits per a l’autorització de una nova oficina
de farmàcia.
Traslladat aquest recurs a la resta dels interessats, aquests no presentaren
al·legacions en termini excepte la Sra. Fabiola Breva Sos qui manifesta la seva
conformitat a la resolució recorreguda sol·licitant la seva confirmació.
A aquests fets són d’aplicació els següents
FONAMENTS DE DRET
I.- La competència en matèria sanitària està atribuïda a la comunitat autònoma de les Illes Balears, en virtut del que disposa l’article 10.14 de Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, que aprova l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears.
II.- L’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, estableix la competència del titular de la conselleria respectiva per a la resolució dels recursos
d’alçada contra els actes que no esgoten la via administrativa dictats pels òrgans
directius adscrits a aquesta.

