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Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears i l’Ajuntament
de Calvià per organitzar un curs de llengua catalana durant la convocatòria
febrer-maig 2012, signat el 7 de febrer de 2012.
- Conveni de col·laboració entre el Consorci per al Foment de la Llengua
Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears i l’Ajuntament
de Ciutadella per al manteniment del Centre d’Aprenentatge de la Llengua
Catalana Francesc de Borja Moll de Ciutadella durant l’any 2012, signat dia 18
de gener de 2012.
- Conveni de col·laboració entre el Consorci per al Foment de la Llengua
Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears i l’Ajuntament
d’Inca per organitzar un curs de llengua catalana durant la convocatòria febrermaig 2012, signat dia 2 de febrer de 2012.
- Conveni de col·laboració entre el Consorci per al Foment de la Llengua
Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears i el Consell
d’Eivissa per mantenir el Centre d’Autoaprenentatge de la Llengua Catalana
d’Eivissa durant l’any 2012, signat el dia 3 d’abril de 2012.
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CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
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han resultat adjudicataris.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Tenir per renunciada la farmacèutica Rosa Ana Torrecillas Navarro
envers l’adjudicació de l’oficina de farmàcia de la zona farmacèutica d’Alcúdia,
al perímetre format pel districte 3 (secció 1a i 2a) i el districte 4 (secció 1a i 2a)
del terme municipal d’Alcúdia (Alcúdia 3) i declarar-ne la pèrdua de la garantia constituïda.
2. Aprovar i publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l’adjudicació definitiva de l’oficina de farmàcia de la zona farmacèutica d’Alcúdia, al
perímetre format pel districte 3 (secció 1a i 2a) i el districte 4 (secció 1a i 2a)
del terme municipal d’Alcúdia (Alcúdia 3), a favor de la farmacèutica María
Luisa Miró Josa, d’acord amb l’ordre de preferències designat pels concursants
i la llista definitiva de mèrits que figuren en la Resolució del director general de
Gestió Econòmica i Farmàcia de 21 de novembre de 2011 (BOIB núm. 176, de
24 de novembre).
3. Excloure i tenir per renunciada la Sra. Maria Luisa Miró Josa de la seva
participació en la resta dels concursos en els quals ha participat per a l’adjudicació de les oficines de farmàcia convocats mitjançant les resolucions de la
directora general de Farmàcia de 27 d’abril de 2010 (BOIB núm. 69, de 6 de
maig de 2010).

Num. 9755
Resolució del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia
per la qual es té per renunciada la farmacèutica Rosa Ana
Torrecillas Navarro en l’adjudicació de l’oficina de farmàcia a la
zona farmacèutica d’Alcúdia, al perímetre format pel districte 3
(secció 1a i 2a) i el districte 4 (secció 1a i 2a) del terme municipal d’Alcúdia (Alcúdia 3) i s’aprova la nova adjudicació definitiva

Consignació de la garantia
El farmacèutic adjudicatari de l’oficina de farmàcia, segons el que estableix la base IX de la convocatòria, disposa d’un termini de quinze dies hàbils,
comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, per acreditar davant el director general de Gestió
Econòmica i Farmàcia que ha constituït la garantia en metàl·lic de tres mil cinc
euros amb cinc cèntims (3.005,05 €), mitjançant el dipòsit corresponent o la presentació d’un aval bancari per aquest import davant la Tresoreria General de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Fets
1. La Resolució del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia de
21 de novembre de 2011 (BOIB núm. 176, de 24 de novembre) va aprovar l’adjudicació definitiva de l’oficina de farmàcia de la zona farmacèutica d’Alcúdia,
al perímetre format pel districte 3 (secció 1a i 2a) i el districte 4 (secció 1a i 2a)
del terme municipal d’Alcúdia (Alcúdia 3), a favor de la Sra. Rosa Ana
Torrecillas Navarro.
2. L’adjudicatària, una vegada constituïda la garantia, d’acord amb el que
estableix la base IX de la convocatòria del concurs, va presentar en data 25 d’abril de 2012 un escrit de renúncia a l’adjudicació esmentada.

S’adverteix a l’adjudicatari que la falta de constitució de la garantia en la
forma i en el termini establert en l’apartat anterior s’entén com a renúncia a l’autorització atorgada. En aquest cas, l’adjudicació de l’oficina de farmàcia s’atorgarà a favor del sol·licitant que figuri a continuació en l’ordre de prioritats establert en la Resolució del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia de 21
de novembre de 2011 (BOIB núm. 176, de 24 de novembre), qui haurà de constituir la garantia esmentada abans en el termini de quinze dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de l’adjudicació de l’oficina de farmàcia.

Fonaments de dret
1. D’acord amb la base IX de la convocatòria del concurs de mèrits, s’entén que si una vegada constituïda la garantia no es du a terme l’obertura de l’oficina de farmàcia corresponent per qualsevol causa imputable a l’adjudicatari,
en la resolució que es dicti s’ha de fer constar la pèrdua de la garantia constituïda.
2. En conseqüència, l’adjudicació de l’oficina de farmàcia s’ha d’atorgar
a favor del sol·licitant que figura a continuació en l’ordre de prioritats establert
en la Resolució del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia de 21 de
novembre de 2011 per la qual es varen aprovar l’adjudicatari definitiu i la llista
definitiva de mèrits per a l’adjudicació de l’oficina de farmàcia de la zona farmacèutica d’Alcúdia, al perímetre format pel districte 3 (secció 1a i 2a) i el districte 4 (secció 1a i 2a) del terme municipal d’Alcúdia (Alcúdia 3).
3. Per tant, una vegada acreditada la renúncia de l’adjudicatària definitiva, pertoca aprovar la nova adjudicació de l’oficina de farmàcia al concursant
que figura a continuació en l’ordre de prioritats establert en la Resolució del
director general de Gestió Econòmica i Farmàcia de 21 de novembre de 2011,
d’acord amb el que disposa l’apartat 2 de la base IX de la convocatòria del concurs de mèrits.
4. De conformitat amb la base II, punt 1 f de la convocatòria, tal com ja
es va advertir en la Resolució que va aprovar l’adjudicació i la llista provisionals de mèrits, i que després es va materialitzar en la Resolució d’aprovació de
les definitives, s’entén que els farmacèutics concursants que resultin adjudicataris definitius d’una oficina de farmàcia renuncien automàticament a la participació en els procediments per a l’adjudicació d’altres oficines de farmàcia convocades simultàniament, ja sigui en la mateixa resolució o en una altra. Aquesta
regla, segons la base esmentada de la convocatòria, també s’aplica en els casos
de renúncia o de decaïment de l’adjudicació. En conseqüència, els adjudicataris
definitius només han de figurar en la llista definitiva de la farmàcia de la qual

Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució -que no exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs d’alçada davant la consellera de Salut, Família i Benestar
Social en el termini d’un mes, comptador des de la publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’art. 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma, 14 de maig de 2012
El director general de Gestió Econòmica i Farmàcia
Martí Sansaloni Oliver

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 9624
Proposta de resolució que esdevé Resolució relativa a l’aprovació del Pla d’acció autonòmic per al control del nematode de la
fusta del pi (Bursaphelenchus xylophilus) de les Illes Balears
Fets
El Bursaphelenchus xylophilus és un organisme patogen de gran virulència, més conegut com a nematode de la fusta del pi, de la família
Aphelenchoididae, qualificat com a de quarantena en el territori de la Comunitat
Europea, que causa la malaltia coneguda com a pine wilt disease (decaïment

BOIB

Num. 73

sobtat del pi o seca del pi).
L’Estat espanyol, mitjançant el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i
Medi Ambient, ha elaborat el Pla d’Acció Nacional per al Control del Nematode
de la Fusta del Pi, (actualitzat el 25/05/2010); el Protocol d’Inspecció de
Trameses Comercials de Portugal en les Infraestructures Vials per a la
Comprovació del Compliment de la Decisió 2006/133/CE de la Comissió, en
Fusta, Embalatges de Fusta i en Plantes Sensibles al Nematode de la Fusta del
Pi (Bursaphelenchus xylophilus) (aprovació definitiva al Comitè Fitosanitari
Nacional (CFN) el dia 19 d’abril de 2012), i el Protocol d’Inspecció de
Serradores i Indústries de la Fusta (aprovació definitiva al Comitè Fitosanitari
Nacional (CFN) el dia 19 d’abril de 2012).
Per complir aquest pla estatal les comunitats autònomes han de redactar i
aprovar un pla d’acció adaptat a les condicions de la comunitat autònoma, la
qual cosa, en el cas de les Illes Balears, és particularment complicat a causa de
les diverses illes, les competències transferides als consells insulars i els diversos organismes implicats, que depenen de tres administracions diferents: l’estatal, l’autonòmica i la insular.
El pla nacional persegueix l’objectiu del control i la prevenció de la presència del nematode de la fusta del pi (PWN) en el territori de la nostra comunitat autònoma, entre d’altres.
Fonaments de dret
1. L’article 31.4 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, que estableix que, en el marc de la
legislació bàsica de l’Estat, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears el desplegament legislatiu i l’execució de la sanitat vegetal i animal.
2. La Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, que articula els
criteris i les actuacions aplicables en matèria de sanitat vegetal, en general, i de
prevenció i lluita contra plagues, en particular, de les comunitats autònomes.
3. El Decret 12/2011, 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.
4. Els articles 51 i 52 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de la forest,
referents, respectivament, al marc jurídic de la sanitat forestal i a la protecció de
la forest contra agents nocius i la vigilància, localització i extinció de focus incipients de plagues.
5. El Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual s’adopten mesures de
protecció contra la introducció i difusió al territori nacional i de la Comunitat
Europea d’organismes nocius per als vegetals o productes vegetals, com també
per a l’exportació i el trànsit cap a països tercers.
6. El Reial decret 1190/1998, de 12 de juny, pel qual es regulen els programes nacionals d’eradicació o control d’organismes nocius dels vegetals
encara no establerts en el territori nacional.
7. La Decisió 2006/133/CE de la Comissió, de 13 de febrer de 2006, per
la qual s’exigeix als Estats membres que adoptin, amb caràcter temporal, mesures complementàries contra la propagació de Bursaphelenchus xylophilus
(Steiner et Buhrer) Nicle et al. (el nematode de la fusta de pi), pel que fa a les
zones de Portugal distintes d’aquelles en què se n’hagi comprovat l’absència.
8. Ordre APA/3290/2007, de 12 de novembre, per la qual s’estableix la
norma tècnica fitosanitària que han de complir els embalatges de fusta utilitzats
en el comerç amb tercers països i el procediment administratiu d’autorització.
9. Ordre ARM/2213/2010, de 30 de juliol, per la qual es modifica l’Ordre
APA/3290/2007, de 12 de novembre, per la qual s’estableix la norma tècnica
fitosanitària que han de complir els embalatges de fusta utilitzats en el comerç
amb tercers països i el procediment administratiu d’autorització.
Per tot això, propòs al conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
que dicti una resolució en els termes següents:

Proposta de resolució
1. Informar de l’aprovació del Pla d’Acció Autonòmic per al Control del
Nematode de la Fusta del Pi (Bursaphelenchus xylophilus), que es pot consultar, en format digital, a la pàgina web del Govern de les Illes Balears /
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori / Direcció General de Medi
Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic / Servei de Sanitat Forestal /
Organismes de quarantena / Nematode de la fusta del pi.
2. Ordenar que es compleixin les mesures que estableix el Pla, com les
prospeccions sistemàtiques en masses forestals susceptibles; les prospeccions en
les proximitats de serradores, indústries de la fusta i en els punts d’inspecció
fronterera; el control en carretera de material vegetal procedent d’àrees demarcades; la caça amb parany de Monochamus galloprovincialis i del vector del
nematode, i les activitats divulgatives.
Palma, 10 d’abril de 2012
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El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
Gabriel Company Bauzà
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Num. 9885
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 17 de maig de 2012 per la
qual es convoquen ajudes de suport a les confraries de pescadors
de les Illes Balears, per a l’any 2012
El manteniment i desenvolupament del sector pesquer de les Illes Balears,
constitueix un dels objectius principals de suport al sector primari de la comunitat autònoma, atesa la rellevància social, econòmica i cultural que per al territori balear comporta l’esmentat sector. Un dels eixos principals sobre els quals
gira l’activitat pesquera el constitueixen les distintes confraries de pescadors
que s’han anat formant en els darrers anys, emparades per allò que estableix el
Decret 61/1995, de 2 de juny, pel qual es regulen les confraries de pescadors i
les seves federacions (BOIB núm. 80, de 24 de juny de 1995).
El paper d’aquestes entitats associatives, per a no limitar-se a un associacionisme no operatiu, ha de ser actiu i ha d’incloure actuacions positives i productives per al sector. El suport públic per aquestes actuacions es fonamenta en
el seu propi esforç i en la repercussió que obtenguin sobre el sector pesquer.
Per aconseguir la màxima eficàcia en aquest sentit és convenient potenciar la cooperació entre l’administració i les confraries pesqueres, amb l’objecte que les actuacions d’ambdues resultin més positives per als professionals de
la pesca.
En aquest sentit, s’estima necessari el seu suport econòmic amb la finalitat de compensar sobretot les despeses originades per la realització de les activitats ordinàries pròpies d’aquestes entitats: tramitació d’altes i baixes dels seus
membres, gestió de vendes, formació i col·laboració en matèria de gestió de
reserves marines, fonamentalment, tenint en compte els costs mitjos estimats.
Amb data 17 de març de 2005, es va publicar en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears núm. 43, l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de
març de 2005, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions
en els sectors agrari i pesquer. L’article 1.2 i) d’aquesta Ordre assenyala que serà
objecte d’ajudes l’associacionisme pesquer.
D’acord amb el que estableix el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació
del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, que en el seu article 2 a) assenyala que el FOGAIBA té per objecte executar la política de la conselleria competent en matèria d’Agricultura i Pesca referent a l’aplicació de les
mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, incloses les derivades
de la Política Agrícola Comuna i del fons procedent de l’Instrument Financer
d’Orientació de la Pesca, de les mesures de desenvolupament rural i altres
règims d’ajudes previstes per la normativa de la Unió Europea.
D’acord amb el que estableix l’Ordre de la consellera d’Agricultura i
Pesca, de 23 de desembre de 2005, a la qual es disposa que el FOGAIBA assumeix l’execució de la política de la Conselleria d’Agricultura i Pesca referent a
l’aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, a partir de l’1 de gener de 2006.
Mitjançant el Decret 12/2011, de 18 de juny, del President de les Illes
Balears, s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Concretament, es fixa l’estructura orgànica bàsica de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, i es preveu, en el seu annex, l’adscripció en aquesta conselleria de determinades empreses públiques, entre les quals
hi figura el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears.
D’acord amb el que disposa l’article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i l’article 3
de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005, correspon aprovar la convocatòria d’aquestes ajudes mitjançant resolució.
Per tot això, en virtut del que estableix l’article 6.1 g) del Decret 64/2005,
de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears, i a proposta del director gerent del FOGAIBA, dict la següent

