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màcia, per a la modificació dels locals on s’ubiquen, i per a la transmissió inter
vivos per qualsevol de les formes admeses en dret.
Així mateix, els articles 9 i següents de la Llei esmentada estableixen que
la Conselleria de Sanitat i Consum ha de procedir al nomenament de farmacèutics substituts, regents i adjunts en aquells supòsits prevists a la mateixa Llei.
Per altra part, la disposició addicional primera de la Llei 7/1998 recull la
possibilitat que el conseller de Sanitat i Consum, amb l’acord previ del Consell
de Govern, pugui delegar totalment o parcialment en el Col·legi Oficial de
Farmacèutics de les Illes Balears la competència, entre d’altres, per a la tramitació dels expedients de trasllat, modificació i transmissió de les oficines de farmàcia, així com el nomenament de farmacèutics regents, substituts o adjunts.
Ja que fins a l’entrada en vigor de la Llei 7/1998, el Col·legi Oficial de
Farmacèutics tramitava i formulava propostes de resolució en les matèries que
anteriorment hem esmentat, mitjançant el Decret 10/1999, de 19 de febrer, es va
delegar en l’esmentat Col·legi la tramitació d’aquests expedients de trasllat,
modificació i transmissió d’oficines de farmàcia i el nomenament de farmacèutics regents, substituts o adjunts.
En l’actualitat, una vegada transcorreguts quasi deu anys des de l’entrada
en vigor de la Llei 7/1998, la Direcció General de Farmàcia, dependent de la
Conselleria de Salut i Consum, disposa de mitjans personals i materials suficients per dur a terme la total tramitació d’aquests procediments. Avui resulta
més àgil que la responsabilitat de la tramitació recaigui exclusivament en aquesta Direcció General, ja que d’aquesta manera s’eviten trasllats innecessaris de
l’expedient d’un lloc a un altre que, finalment, redunden en perjudici de l’eficàcia i l’agilitat en la tramitació.
Per això, a proposta del conseller de Salut i Consum, i havent-ho considerat el Consell de Govern, a la sessió de dia 26 de setembre de 2008,
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Educativa des de l’1 d’octubre de 2008 fins al 31 d’agost de 2009. Aquesta
comissió de serveis serà prorrogable, previ informe del Cap de Departament
d’Inspecció Educativa, sempre que es mantenguin les circumstàncies i necessitats que motivaren el nomenament.
Tercer. Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les
persones interessades podran interposar 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, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.
També es pot interposar 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
publicació, 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.
Palma, 20 de setembre de 2008
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
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DECRET
Article únic

3.- D'altres disposicions

Queda revocada la delegació de competències aprovada pel Decret
10/1999, de 19 de febrer, a favor del Col·legi de Farmacèutics de les Illes
Balears, per a la tramitació dels expedients de trasllat, modificació i transmissió
d’oficines de farmàcia i el nomenament de farmacèutics regents, substituts o
adjunts.
Disposició transitòria
Els procediments iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret
s’han de tramitar de conformitat amb el Decret 10/1999, de 19 de febrer.
Disposició final
Aquest Decret ha de tenir efectes des del dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 26 de setembre de 2008
El president
Francesc Antich Oliver
El conseller de Salut i Consum
Vicenç Thomàs Mulet

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 18206
Resolució del director general d’Innovació i Formació del
Professorat, de 24 de setembre de 2008, per la qual es convoca la
realització d’estades de formació en empreses de les Illes Balears
del professorat del cos d’ensenyament secundari i professorat
tècnic de formació professional, que imparteix docència en els
cicles formatius i/o en els programes qualificació professional
inicial (PQPI), pel curs 2008/2009
L’Ordre de 4 de juliol de 2005 del conseller d’Educació i Cultura (BOIB
núm. 104, de 12 de juliol de 2005), estableix, d’entre altres aspectes, a l’article
primer que la Conselleria competent en matèria d’educació ha de realitzar periòdicament una convocatòria pública per a la realització d’estades de formació en
empreses.
En la disposició final primera, s’autoritza al director general d’Innovació
i Formació del Professorat perquè convoqui, resolgui i signi els documents
administratius que es derivin de cada convocatòria pública per accedir a estades
de formació en empreses de les Illes Balears.
Per tot això, dict la següent:
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2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 18202
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura, de dia 20 de
setembre de 2008, per la qual s’adjudiquen places de nous inspectors accidentals d’Educació convocades per la Resolució de 4
de juliol de 2008
Atesa la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 4 de juliol
de 2008, per la qual es convoca el concurs de mèrits per al proveïment accidental de llocs de treball de la inspecció educativa (BOIB núm. 100 19-07-2008) .
Una vegada que la comissió de selecció ha valorat els mèrits dels aspirants
i s’ha publicat la relació d’aspirants ordenada per puntuació, d’acord amb el
punt vuitè de la convocatòria i a proposta del director general de Personal
Docent,
RESOLC
Primer. Nomenar inspectors accidentals als funcionaris docents dels quals
es fa relació a l’Annex 1.
Segon. La Direcció General de Personal Docent nomenarà els esmentats
funcionaris en comissió de serveis a les places corresponents de la Inspecció

RESOLUCIÓ
Primer. Objecte
Convocar, per al curs 2008/2009, la realització d’estades de formació en
empreses i institucions de les Illes Balears, adreçades al professorat del cos
d’ensenyament secundari i professorat tècnic de formació professional, que
imparteix docència en els cicles formatius i/o en els programes de qualificació
professional inicial centres públics que depenen de la Conselleria d’Educació i
Cultura.
Segon. Normativa
La realització d’estades de formació en empreses i entitats de les Illes
Balears s’ha de regir per la normativa establerta a l’Ordre de 4 de juliol de 2005
del conseller d’Educació i Cultura (BOIB núm. 104, de 12 de juliol de 2005).
Tercer. Període de realització
El període de realització de les estades de formació en empreses comprèn
des de l’1 de desembre de 2008 al 31 de juliol de 2009.
Quart. Elecció de l’empresa
Les estades de formació en empreses poden realitzar-se en qualsevol
empresa de les Illes Balears. S’han de prendre com a referent les empreses

