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Segon. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.’
Palma, 2 de març de 2012
El secretari del Consell de Govern
Antonio Gómez Pérez

—o—
CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL
Num. 4202
Correcció d’errades de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 29 de desembre de 2011 per la qual s’adscriuen
al sector Ponent els centres, els mitjans i els serveis d’atenció primària (BOIB núm. 8/2012 , de 19 de gener)
Antecedents
1. En el BOIB núm. 8/2012, de 19 de gener, es va publicar la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 29 de desembre de
2011 per la qual s’adscriuen al sector Ponent els centres, els mitjans i els serveis d’atenció primària.
2. S’han advertit errors en l’annex d’aquesta Resolució referits a no incloure en la relació de personal del Centre de Salut de Son Cladera la senyora Margarita
Cañellas Rubí i en les unitats de suport el senyor José Navarro Campos, ambdós auxiliars administratius.
3. Igualment s’han advertit errors de composició tipogràfica en algun dels annexos.
Fonaments de dret
1. L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix
que ‘les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en
els seus actes’.
2. L’article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l’òrgan que
ha dictat l’acte o la disposició.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Rectificar els errors observats en els annexos de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 29 de desembre de 2011 per
la qual s’adscriuen al sector Ponent els centres, els mitjans i els serveis d’atenció primària. Les correccions dels errors figuren en l’annex d’aquesta resolució.
2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 20 de febrer de 2012
El director general
Per delegació de la consellera de Salut, Família i Benestar Social (BOIB núm. 48/2008)
Juan José Bestard Perelló
Annex
Correcció d’errors

En l’apartat ‘CENTRE: SON CLADERA – 28’ de l’annex I, allà on diu
ORD
2
4

CATEGORIA
AUX.ADMINISTRAT
AUX.ADMINISTRAT

LLINATGE 1
Marcús
Navarro

LLINATGE 2

NOM
Jose

SIT. A.
Llabrés
F

NUM. CIAS
Ma. Jesús F
1401281405B

OBSERVACIONS
1401281402PJ.EQUIPO
S’Indioteria

Campos

LLINATGE 1
Marcús
Cañellas

LLINATGE 2
Llabrés
Rubí

NOM
Ma. Jesús
Margarita

SIT. A.
F
F

NUM. CIAS
1401281402P
1401281405B

OBSERVACIONS
J.EQUIPO

Ha de dir:
ORD
2
4

CATEGORIA
AUX.ADMINISTRAT
AUX.ADMINISTRAT

En l’apartat ‘UNITATS DE SUPORT’ de l’annex II, allà on diu
CATEGORIA
LLINATGE 1
AUX.ADMINISTRATIU Cañellas

LLINATGE 2
Rubí

NOM
Margarita

SIT. A.
F

NUM. CIAS
1401007045H

OBSERVACIONS
DESTINO C.S.SON CLADERA

LLINATGE 2
Campos

NOM
José

SIT. A.
F

NUM. CIAS
1401007045H

OBSERVACIONS
S’Indioteria

Ha de dir:
CATEGORIA
LLINATGE 1
AUX.ADMINISTRATIU Navarro

—o—
Num. 4328
Correcció d’errors del Pacte pel qual es regulen els criteris generals de la promoció interna temporal del personal estatutari del Servei de Salut
de les Illes Balears ( BOIB núm. 31/2012 , de 28 de febrer)
Antecedents
1.En el BOIB núm. 31/2012, de 28 de febrer, es va publicar el Pacte pel qual es regulen els criteris generals de la promoció interna temporal del personal
estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears

BOIB

Num. 36

2.S’han produït errors en la redacció del Pacte. Aquests errors afecten al
punt 11, relativa a l’entrada en vigor. Concretament, detectat en la punt 11 un
apartat de contingut impossible de dur a terme.
Fonaments de dret
1.L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic
de les administracions publiques i del procediment administratiu comú, estableix que ‘ les administracions publiques poden rectificar en qualsevol moment,
d’ofici o a instancia dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes’.
2.L’article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de regim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la
revocació del actes de gravamen o desfavorable i la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives corresponen a
l’òrgan que ha dictat l’acte o la disposició.
Per tot això, dic la següent
Resolució
1.Rectificar els errors observats en el Pacte pel qual es regulen els criteris
generals de la promoció interna temporal del personal estatutari del Servei de
Salut de les Illes Balears ( BOIB núm. 31/2012, de 28 de febrer).
2.Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 2 de març de 2012
El director general
Juan Jose Bestard Perelló

ANNEX
Correcció d’errors
En el punt 11 del conjunt de clàusules:
Allà on diu:
Aquest pacte entra en vigor l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears. En aquest termini les gerències han d’adaptar les
seves normes internes i de promoció interna temporal al contingut d’aquest
pacte.
Ha de dir:
Aquest pacte entra en vigor l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

—o—
Num. 4390
Resolució per la qual es suspèn l’execució de la Resolució del
director general de Gestió Econòmica i Farmàcia de 21 de
novembre de 2011, per la qual s’aprova l’adjudicatari definitiu i
la llista definitiva de mèrits en el concurs per a l’adjudicació
d’una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de Llucmajor,
en el sòl urbà de la localitat de Pina, en el terme municipal
d’Algaida
Fets
1. Per Resolució del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia de
21 de novembre de 2011 (BOIB núm. 176, de 24 de novembre) es va aprovar
l’adjudicatari definitiu i la llista definitiva de mèrits en el concurs per a l’adjudicació d’una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de Llucmajor, en el sòl
urbà de la localitat de Pina, en el terme municipal d’Algaida.
2. En data 27 de desembre de 2012 (registre d’entrada núm. 42.275), la
Sra. Isabel Llabrés Planas com a participant en aquest concurs de mèrits, va presentar, dins el termini i en la forma escaient, un recurs d’alçada i una sol·licitud
de suspensió contra l’esmentada Resolució de 21 de novembre de 2011.
3. Mitjançant Resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar
Social de 18 de gener de 2012 (BOIB núm. 13, de 28 de gener), es va denegar
la sol·licitud de suspensió realitzada per la Sra. Isabel Llabrés Planas.
4. Del referit recurs d’alçada es va donar trasllat a l’adjudicatària definitiva de l’oficina de farmàcia situada a la zona farmacèutica de Llucmajor, en el
sòl urbà de la localitat de Pina, en el terme municipal d’Algaida.
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5. Mitjançant escrit presentat el 15 de gener de 2012, la Sra. M. Adelaida
Rey de la Barrera, en la seva condició d’adjudicatària definitiva de l’oficina de
farmàcia en qüestió, sol·licita que es fixi com a dies a quo del termini per a la
designació del local en què s’ha de situar l’oficina de farmàcia que li ha estat
adjudicada, el de la resolució que, si escau, desestimi el recurs d’alçada interposat per la Sra. Isabel Llabrés Planas contra la Resolució del director general
de Gestió Econòmica i Farmàcia de 21 de novembre de 2011, per la qual s’aprova l’adjudicatari definitiu de l’oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de
Llucmajor (localitat de Pina, terme municipal d’Algaida) al seu favor.
Consideracions o fonaments jurídics
1. L’article 30.48 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, reformat
per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atribueix a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears la competència en matèria d’ordenació farmacèutica.
2. El Decret 10/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel
qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El Decret
11/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen
les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel
Decret 23/2011, de 5 d’agost.
3. 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, assigna la competència al 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 que s’hi adscriuen.
4. L’article 111 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, atribueix a l’òrgan competent per resoldre el recurs la resolució de les sol·licituds
de suspensió de l’execució.
5. L’article 111.5 de la Llei 30/1992, estableix que quan el recurs tengui
per objecte la impugnació d’un acte administratiu que afecti una pluralitat indeterminada de persones, la suspensió de la seva eficàcia s’ha de publicar en el
diari oficial en el qual s’hagi publicat l’acte.
6. L’article 54 d) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en relació a la
motivació de les resolucions de suspensió d’actes.
7. Els articles 129 i 130 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
8. La suspensió d’un acte administratiu en via de recurs segueix la regla
general de la no suspensió, si bé s’introdueixen en l’article 111 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, amb les cauteles adequades, determinats criteris
que la jurisprudència havia manifestat reiteradament sobre la tutela cautelar, i
s’autoritza que la suspensió, en el marc del principi de raonabilitat, es pugui prolongar sense solució de continuïtat fins a la seu jurisdiccional (vegeu l’exposició de motius de la Llei). Així doncs, l’article 111 de la Llei permet a l’òrgan a
qui competeixi resoldre el recurs, prèvia ponderació, suficientment raonada,
entre el perjudici que causaria la suspensió a l’interès públic o a tercers i el perjudici que causaria al recurrent com a conseqüència de l’eficàcia immediata de
l’acte recorregut, suspendre l’execució de l’acte impugnat quan concorri alguna
de les circumstàncies següents:
a) Que l’execució pugui causar perjudicis d’impossible o difícil reparació.
b) Que la impugnació es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de
ple dret previstes en l’article 62.1 de la Llei.
Per tant, sol·licitada la suspensió per part del recurrent, correspon pronunciar-se sobre els raonaments que condueixen a la seva concessió.
9. La Sra. Rey de la Barrera sol·licita la suspensió de l’execució de la
Resolució per la qual s’aprova l’adjudicatari definitiu i la llista definitiva de
mèrits en el concurs per a l’adjudicació d’una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de Llucmajor (localitat de Pina, terme municipal d’Algaida) al·legant
que, com a conseqüència de la interposició del recurs d’alçada per part de la Sra.
Isabel Llabrés Planas, aquella adjudicació aparentment definitiva no és ni tan
sols definitiva en via administrativa, ja que, de ser hipotèticament estimat el
recurs d’alçada interposat per la Sra. Llabrés Planas, ens trobaríem que la resolució administrativa definitiva acabaria per adjudicar l’oficina de farmàcia a la
recurrent, i per tant anul·laria la inicial adjudicació d’aquesta.
Seguidament, exposa que el Decret 25/1999, de 19 de març, pel qual es
regula el procediment per a l’autorització de noves oficines de farmàcia, estableix en l’article 17 que l’adjudicatari de la nova oficina de farmàcia ha de pro-

