
Palma, 28 de març de 2011

El director general
Josep M. Pomar Reynés

— o —

Num. 7672
Resolució de la directora general de Farmàcia per la qual s’a-
prova la llista definitiva d’admesos i exclosos per participar en el
concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una oficina de farmàcia
a la zona farmacèutica d’Alcúdia, al perímetre format pel dis-
tricte 3 (secció 1a i 2a) i el districte 4 (secció 1a i 2a) del terme
municipal d’Alcúdia (Alcúdia 3)

1. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per parti-
cipar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una nova 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),
convocat per Resolució de la directora general de Farmàcia de 27 d’abril de
2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010), i atorgat el termini preceptiu per
a l’esmena de les deficiències en les sol·licituds, de conformitat amb allò que
disposa la base V de l’esmentada Resolució.

2. Ha transcorregut el termini de quinze dies hàbils atorgat als aspirants
inicialment exclosos de la participació en el concurs de mèrits, per presentar les
reclamacions i les al·legacions que considerin oportunes a la llista provisional
(BOIB núm. 32, de 3 de març de 2011).

3. Mitjançant Acord de la Comissió de Valoració de 24 de març de 2011
s’ha proposat la desestimació de les al·legacions presentades per les concursants
María del Carmen López-Gascó García i María Teresa Balsalobre Burgos, pels
motius que consten a l’Acord i que resumidament són els següents:

Les Resolucions de la Directora General de Farmàcia de 27 d’abril de
2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010) de convocatòries dels concursos
de mèrits per a l’adjudicació de les 18 oficines de farmàcia a les zones farma-
cèutiques de Mallorca i d’Eivissa disposen a la base IV que en el supòsit que
alguna sol·licitud no reuneixi els requisits exigits es concedirà un termini de 10
dies perquè l’interessat esmeni les deficiències o aporti la documentació reque-
rida. Aquest requeriment, així com totes les notificacions que s’hagin de fer als
participants en el concurs, es farà mitjançant publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

Aleshores, el mitjà de notificació és la publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, d’acord amb la base IV de les convocatòries i l’article 59.6 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú. Altrament, es pot accedir a totes les
notificacions a la pàgina web http://dgfarm.caib.es.

En conseqüència, es consideren exclosos els concursants que no han
esmenat la documentació a què feia referència el Requeriment d’esmena de
deficiències de les sol·licituds de 8 de novembre de 2010 (BOIB núm. 172, de
27 d’octubre de 2010), perquè a l’apartat 3 d’aquest requeriment se’ls apercebia
de què de no presentar la documentació assenyalada amb asterisc (*), consistent
en l’esmena de defectes en el document nacional d’identitat (no esmenar la pre-
sentació del document nacional d’identitat caducat, el qual no té cap valor d’a-
cord amb la normativa); en la sol·licitud; en el pagament de les taxes dins el ter-
mini (al·legar l’ impagament de les taxes per motius laborals o familiars); en la
declaració responsable (no aportar les declaracions responsables o no presentar-
les completes o per totes les farmàcies de les què s’ha estat titular); en el títol de
farmàcia (per exemple, no aportar còpia acarada del títol de llicenciat), etc, es
consideraria que desistien de la sol·licitud de participació en el concurs.

Tampoc es poden estimar les al·legacions fonamentades en una confusió
quant a la ubicació de l’oficina de farmàcia objecte de concurs, donat que s’ha
comprovat que totes les sol·licituds dins termini identifiquen correctament totes
les oficina de farmàcia, inclosa la de la concursant que al·lega l’esmentat error
i que ha pagat la taxa fora de termini.

Per tant, aquesta Directora General tenint en compte aquesta proposta des-
estima aquestes al·legacions per les raons que consten en l’Acord de la
Comissió.

Per tot l’exposat, dic la següent

Resolució

1. Aprovar i publicar en el BOIB la llista definitiva d’aspirants admesos i
exclosos per participar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una 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), convocat per Resolució de la directora general de Farmàcia de 27
d’abril de 2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010).

2. La llista definitiva d’admesos figura a l’annex I d’aquesta Resolució i
a l’annex II figura la llista definitiva d’exclosos.

3. Desestimar les al·legacions presentades per les concursants María del
Carmen López-Gascó García i María Teresa Balsalobre Burgos.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució -que no exhaureix la vida administrativa- es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller de Salut i Consum en el termi-
ni d’un mes, d’acord amb allò previst a l’article 114.1 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, i 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.

La directora general de Farmàcia
Rosa M Alís Rodríguez

Palma, 1 d’abril de 2011

Annex I
Llista definitiva d’ admesos

Nom DNI
Bonet Company, M. del Mar 43107457 Y
Borrás Urtubia, Teresa 16539531 R
Caballero Moreno, Irene 43096776 C
Coll Bibiloni, Joana Maria 43050749 Q
Collado Martínez, M Carmen 23236531 E
Conde Cerrato, Rafael Vicente 50288629 A
Crespí Gost, Antoni 43019674 Z
Chico Alfaro, Ana Maria 44271065 K
Eleta Narváez, M P Antonia 45263393 Z
Escobar Simarro, M Isabel 37667039 P
Gamundi Cloquell, M Antonia 18237150 J
García Bartolomé, M Sonia 13301450 K
Gornals Gornals, M del Carmen 41391973 T
Grandío García, M de los Reyes 41500332 Y
Guerrero Fernández, Elena 25168522 J
Llabrés Planas, Isabel 43022243 F
Magaña Carasa, Elena 01182993 B
Marí Sancho, M Isabel 43050564 S
Martínez Jimeno, Luciana 48352435 H
Mayol Mateu, Isabel 78211749 L
Miralles Coll, M Àngel 43030741 H
Miró Josa, M Luisa 42944216 L
Moragues Malondra, Bárbara 78203149 K
Morales Cobos, M Dalila 43187229 S
Oliver Karger, Isabel 78214289 Y
Ribot Rodríguez, Fernando 08844807 L
Romaguera Bosch, M Adoración 43130385 A
Sánchez San Fulgencio, Nieves 41455793 H
Sebastià Casado, Vicente 20810858 K
Sitjar Garí, Agustina 43060937 S
Torrecillas Navarro, R Ana 27526663 X
Veny Riera, Guillermo 34066122 V
Verd Cirer, J Carles 43070609 G

Annex II
Llista definitiva d’exclosos

Nom DNI
Balsalobre Burgos, M Teresa 06950997 Y
Causa d’exclusió
La sol·licitud no  ha estat presentada en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de la taxa en el termini establert.
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Nom DNI
Calderón Hernanz, Beatriz
Causa d’exclusió
La sol·licitud s’ha presentat fora del termini establert.
No acredita el pagament de les taxes en el termini establert.

Nom DNI
Escolano Navarro, Maria D 22452673 G
Causa d’exclusió
No ha presentat la declaració responsable.

Nom DNI
López-Gasco García, M Carmen 06207451 G
Causa d’exclusió
No presenta la còpia acarada del revers del títol de llicenciada.
No ha presentat la declaració responsable.

Nom DNI
Martínez Obregón, Alfonso 13788239 S
Causa d’exclusió
No ha presentat la sol·licitud completa en el termini establert.
No acredita el pagament de les taxes en el termini establert.

Nom DNI
Vasallo Solis, Zacarías 11697765 B
Causa d’exclusió
No ha esmenat la declaració responsable.
No ha presentat la còpia acarada del revers del títol de llicenciat.

— o —

Num. 7679
Resolució de la directora general de Farmàcia per la qual s’a-
prova la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos per par-
ticipar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una oficina
de farmàcia a la zona farmacèutica d’Alcúdia, al perímetre for-
mat pel districte 3 (Secció 1a i 2a) i el districte 4 (Secció 1a i 2a)
del terme municipal d’Alcúdia (Alcúdia 4)

1. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per parti-
cipar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una nova 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 4),
convocat per Resolució de la directora general de Farmàcia de 27 d’abril de
2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010), i atorgat el termini preceptiu per
a l’esmena de les deficiències en les sol·licituds, de conformitat amb allò que
disposa la base V de l’esmentada Resolució.

2. Altrament, transcorregut el termini de quinze dies hàbils atorgat als
aspirants inicialment exclosos de la participació en el concurs de mèrits, per pre-
sentar les reclamacions i les al·legacions que considerin oportunes a la llista pro-
visional (BOIB núm. 32, de 3 de març de 2011).

3. Mitjançant Acord de la Comissió de Valoració de 24 de març de 2011
s’ha proposat la desestimació de les al·legacions presentades per la concursant
María Teresa Balsalobre Burgos, pels motius que consten a l’Acord i que resu-
midament són els següents:

Les Resolucions de la Directora General de Farmàcia de 27 d’abril de
2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010) de convocatòries dels concursos
de mèrits per a l’adjudicació de les 18 oficines de farmàcia a les zones farma-
cèutiques de Mallorca i d’Eivissa disposen a la base IV que en el supòsit que
alguna sol·licitud no reuneixi els requisits exigits es concedirà un termini de 10
dies perquè l’interessat esmeni les deficiències o aporti la documentació reque-
rida. Aquest requeriment, així com totes les notificacions que s’hagin de fer als
participants en el concurs, es farà mitjançant publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

Aleshores, el mitjà de notificació és la publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, d’acord amb la base IV de les convocatòries i l’article 59.6 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú. Altrament, es pot accedir a totes les
notificacions a la pàgina web http://dgfarm.caib.es.

En conseqüència, es consideren exclosos els concursants que no han

esmenat la documentació a què feia referència el Requeriment d’esmena de
deficiències de les sol·licituds de 8 de novembre de 2010 (BOIB núm. 172, de
27 d’octubre de 2010), perquè a l’apartat 3 d’aquest requeriment se’ls apercebia
de què de no presentar la documentació assenyalada amb asterisc (*), consistent
en l’esmena de defectes en el document nacional d’identitat (no esmenar la pre-
sentació del document nacional d’identitat caducat, el qual no té cap valor d’a-
cord amb la normativa); en la sol·licitud; en el pagament de les taxes dins el ter-
mini (al·legar l’ impagament de les taxes per motius laborals o familiars); en la
declaració responsable (no aportar les declaracions responsables o no presentar-
les completes o per totes les farmàcies de  les què s’ha estat titular); en el títol
de farmàcia (per exemple, no aportar còpia acarada del títol de llicenciat), etc,
es consideraria que desistien de la sol·licitud de participació en el concurs.

Tampoc es poden estimar les al·legacions fonamentades en una confusió
quant a la ubicació de l’oficina de farmàcia objecte de concurs, donat que s’ha
comprovat que totes les sol·licituds dins termini identifiquen correctament totes
les oficina de farmàcia, inclosa la de la concursant que al·lega l’esmentat error
i que ha pagat la taxa fora de termini.

Per tant, aquesta Directora General tenint en compte aquesta proposta des-
estima aquestes al·legacions per les raons que consten en l’Acord de la
Comissió.

Per tot l’exposat, dic la següent

Resolució

1. Aprovar i publicar en el BOIB la llista provisional d’aspirants admesos
i exclosos per participar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una ofici-
na de farmàcia a la zona farmacèutica d’Alcúdia, al perímetre format pel dis-
tricte 3 (Secció 1a i 2a) i el districte 4 (Secció 1a i 2a) del terme municipal
d’Alcúdia (Alcúdia 4), convocat per Resolució de la directora general de
Farmàcia de 27 d’abril de 2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010).

2. La llista definitiva d’admesos figura a l’annex I d’aquesta Resolució i
a l’annex II figura la llista definitiva d’exclosos.

3. Desestimar les al·legacions presentades per la concursant María Teresa
Balsalobre Burgos.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució -que no exhaureix la vida administrativa- es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller de Salut i Consum en el termi-
ni d’un mes, d’acord amb allò previst a l’article 114.1 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, i 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.

La directora general de Farmàcia
Rosa M Alís Rodríguez

Palma, 1 d’abril de 2011

Annex I
Llista definitiva d’ admesos

Nom DNI
Borrás Urtubia, Teresa 16539531 R
Caballero Moreno, Irene 43096776 C
Campos Martínez, Oscar A. 43091919 Q
Coll Bibiloni, Joana Maria 43050749 Q
Collado Martínez, M Carmen 23236531 E
Conde Cerrato, Rafael Vicente 50288629 A
Crespí Gost, Antoni 43019674 Z
Chico Alfaro, Ana Maria 44271065 K
Eleta Narváez, M.P. Antonia 45263393 Z
García Bartolomé, M Sonia 13301450 K
Gornals Gornals, M del Carmen 41391973 T
Grandío García, M de los Reyes 41500332 Y
Guerrero Fernández, Elena 25168522 J
Ladaria Lliteras, Luis 41382732 M
Llabrés Planas, Isabel 43022243 F
Magaña Carasa, Elena 01182993 B
Marí Sancho, M Isabel 43050564 S
Marqués Alaminos, Magdalena 43116822 X
Martínez Jimeno, Luciana 48352435 H
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Mayol Mateu, Isabel 78211749 L
Miralles Coll, M. Àngel 43030741 H
Miró Josa, M. Luisa 42944216 L
Moragues Malondra, Bárbara 78203149 K
Morales Cobos, M Dalila 43187229 S
Oliver Karger, Isabel 78214289 Y
Ribot Rodríguez, Fernando 08844807 L
Sánchez San Fulgencio, Nieves 41455793 H
Sebastià Casado, Vicente 20810858 K
Trian Sabater, Miguel 43023097 X
Veny Riera, Guillermo 34066122 V
Verd Cirer, J. Carles 43070609 G

Annex II
Llista definitiva d’exclosos

Nom DNI
Balsalobre Burgos, M. Teresa 06950997 Y
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol·licitud presentada en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de la taxa en el termini establert.

Nom DNI
Calderón Hernanz, Beatriz
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol·licitud presentada en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

Nom DNI
Escolano Navarro, Maria D 22452673 G
Causa d’exclusió
No ha aportat la declaració responsable.

Nom DNI
Martínez Obregón, Alfonso 13788239 S
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol·licitud completa presentada en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

Nom DNI
Sanz López, María José 05382549 C
Causa d’exclusió
No ha acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

— o —

Num. 7681
Resolució de la directora general de Farmàcia per la qual s’a-
prova la llista definitiva d’admesos i exclosos per participar en el
concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una oficina de farmàcia
a la zona farmacèutica d’Artà, al perímetre del sòl urbà del nucli
de Cala Lliteres en el terme municipal de Capdepera

1. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per parti-
cipar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una nova oficina de farmàcia
a la zona farmacèutica d’Artà, al perímetre del sòl urbà del nucli de Cala Lliteres
en el terme municipal de Capdepera, convocat per Resolució de la directora
general de Farmàcia de 27 d’abril de 2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de
2010), i atorgat el termini preceptiu per a l’esmena de les deficiències en les
sol·licituds, de conformitat amb allò que disposa la base V de l’esmentada
Resolució.

2. Altrament, transcorregut el termini de quinze dies hàbils atorgat als
aspirants inicialment exclosos de la participació en el concurs de mèrits, per pre-
sentar les reclamacions i les al·legacions que considerin oportunes a la llista pro-
visional (BOIB núm. 32, de 3 de març de 2011).

3. Mitjançant Acord de la Comissió de Valoració de 24 de març de 2011
s’ha proposat la desestimació de les al·legacions presentades per les concursants
María del Carmen López-Gascó García i María Teresa Balsalobre Burgos, pels
motius que consten a l’Acord i que resumidament són els següents:

Les Resolucions de la Directora General de Farmàcia de 27 d’abril de
2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010) de convocatòries dels concursos
de mèrits per a l’adjudicació de les 18 oficines de farmàcia a les zones farma-
cèutiques de Mallorca i d’Eivissa disposen a la base IV que en el supòsit que

alguna sol·licitud no reuneixi els requisits exigits es concedirà un termini de 10
dies perquè l’interessat esmeni les deficiències o aporti la documentació reque-
rida. Aquest requeriment, així com totes les notificacions que s’hagin de fer als
participants en el concurs, es farà mitjançant publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

Aleshores, el mitjà de notificació és la publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, d’acord amb la base IV de les convocatòries i l’article 59.6 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú. Altrament, es pot accedir a totes les
notificacions a la pàgina web http://dgfarm.caib.es.

En conseqüència, es consideren exclosos els concursants que no han
esmenat la documentació a què feia referència el Requeriment d’esmena de
deficiències de les sol·licituds de 8 de novembre de 2010 (BOIB núm. 172, de
27 d’octubre de 2010), perquè a l’apartat 3 d’aquest requeriment se’ls apercebia
de què de no presentar la documentació assenyalada amb asterisc (*), consistent
en l’esmena de defectes en el document nacional d’identitat (no esmenar la pre-
sentació del document nacional d’identitat caducat, el qual no té cap valor d’a-
cord amb la normativa); en la sol·licitud; en el pagament de les taxes dins el ter-
mini (al·legar l’ impagament de les taxes per motius laborals o familiars); en la
declaració responsable (no aportar les declaracions responsables o no presentar-
les completes o per totes les farmàcies de  les què s’ha estat titular); en el títol
de farmàcia (per exemple, no aportar còpia acarada del títol de llicenciat), etc,
es consideraria que desistien de la sol·licitud de participació en el concurs.

Tampoc es poden estimar les al·legacions fonamentades en una confusió
quant a la ubicació de l’oficina de farmàcia objecte de concurs, donat que s’ha
comprovat que totes les sol·licituds dins termini identifiquen correctament totes
les oficina de farmàcia, inclosa la de la concursant que al·lega l’esmentat error
i que ha pagat la taxa fora de termini.

Per tant, aquesta Directora General tenint en compte aquesta proposta des-
estima aquestes al·legacions per les raons que consten en l’Acord de la
Comissió.

Per tot l’exposat, dic la següent

Resolució

1. Aprovar i publicar en el BOIB la llista definitiva d’aspirants admesos i
exclosos per participar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una oficina
de farmàcia a la zona farmacèutica  d’Artà, al perímetre del sòl urbà del nucli
de Cala Lliteres en el terme municipal de Capdepera, convocat per Resolució de
la directora general de Farmàcia de 27 d’abril de  2010 (BOIB núm. 69, de 6 de
maig de 2010).

2. La llista definitiva d’admesos figura a l’annex I d’aquesta Resolució i
a l’annex II figura la llista definitiva d’exclosos.

3. Desestimar les al·legacions presentades per les concursants María del
Carmen López-Gascó García i María Teresa Balsalobre Burgos.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució -que no exhaureix la vida administrativa- es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller de Salut i Consum en el termi-
ni d’un mes, d’acord amb allò previst a l’article 114.1 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, i 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.

La directora general de Farmàcia
Rosa M Alís Rodríguez

Palma, 1 d’abril de 2011

Annex I
Llista definitiva d’ admesos

Nom DNI
Campos Martínez, Oscar A. 43091919 Q
Collado Martínez, M Carmen 23236531 E
Conde Cerrato, Rafael Vicente 50288629 A
Crespí Gost, Antoni 43019674 Z
Chico Alfaro, Ana María 44271065 K
García Bartolomé, M Sonia 13301450 K
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Genovart Sánchez, Ana M 37339956 P
González Marí, Marcela 18225409 W
Gornals Gornals, M del Carmen 41391973 T
Grediaga Ballestero, Arántzazu 48537325 B
Guerrero Fernández, Elena 25168522 J
López Salas, Melchor 18227111 W
Marí Sancho, M Isabel 43050564 S
Martínez Jimeno, Luciana 48352435 H
Mellado Cubillas, Enrique 27527159 T
Miró Josa, M. Luisa 42944216 L
Morey Riera, Maria A 18224013 D
Sebastià Casado, Vicente 20810858 K
Veny Riera, Guillermo 34066122 V
Verd Cirer, J. Carles 43070609 G

Annex II
Llista definitiva d’exclosos

Nom DNI
Balsalobre Burgos, M. Teresa 06950997 Y
Causa d’exclusió
No ha acreditar la presentació de la sol·licitud en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de la taxa en el termini establert.

Nom DNI
Calderón Hernanz, Beatriz
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol·licitud presentada en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

Nom DNI
Cantó Espot, Margalida 18222711 H
Causa d’exclusió
No ha aportat l’original o còpia acarada del DNI.

Nom DNI
Escolano Navarro, María D 22452673 G
Causa d’exclusió
No ha aportat la declaració responsable.

Nom DNI
López-Gasco García, Maria C. 06207451 G
Causa d’exclusió
No ha aportat la còpia acarada del revers del títol de llicenciada.
No ha aportat la declaració responsable.

Nom DNI
Martínez Obregón, Alfonso 13788239 S
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol·licitud completa en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

— o —

Num. 7682
Resolució de la directora general de Farmàcia per la qual s’a-
prova la llista definitiva d’admesos i exclosos per participar en el
concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una oficina de farmàcia
a la zona farmacèutica d’Artà, dins del perímetre del sòl urbà del
nucli de Cala Ratjada en el terme municipal de Capdepera

1. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per parti-
cipar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una nova oficina de farmàcia
a la zona farmacèutica d’Artà, dins del perímetre del sòl urbà del nucli de Cala
Ratjada en el terme municipal de Capdepera, convocat per Resolució de la
directora general de Farmàcia de 27 d’abril de 2010 (BOIB núm. 69, de 6 de
maig de 2010), i atorgat el termini preceptiu per a l’esmena de les deficiències
en les sol·licituds, de conformitat amb allò que disposa la base V de l’esmenta-
da Resolució.

2. Altrament, transcorregut el termini de quinze dies hàbils atorgat als
aspirants inicialment exclosos de la participació en el concurs de mèrits, per pre-
sentar les reclamacions i les al·legacions que considerin oportunes a la llista pro-
visional (BOIB núm. 32, de 3 de març de 2011).

3. Mitjançant Acord de la Comissió de Valoració de 24 de març de 2011
s’ha proposat la desestimació de les al·legacions presentades per la concursant
María Teresa Balsalobre Burgos, pels motius que consten a l’Acord i que resu-
midament són els següents:

Les Resolucions de la Directora General de Farmàcia de 27 d’abril de
2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010) de convocatòries dels concursos
de mèrits per a l’adjudicació de les 18 oficines de farmàcia a les zones farma-
cèutiques de Mallorca i d’Eivissa disposen a la base IV que en el supòsit que
alguna sol·licitud no reuneixi els requisits exigits es concedirà un termini de 10
dies perquè l’interessat esmeni les deficiències o aporti la documentació reque-
rida. Aquest requeriment, així com totes les notificacions que s’hagin de fer als
participants en el concurs, es farà mitjançant publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

Aleshores, el mitjà de notificació és la publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, d’acord amb la base IV de les convocatòries i l’article 59.6 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú. Altrament, es pot accedir a totes les
notificacions a la pàgina web http://dgfarm.caib.es.

En conseqüència, es consideren exclosos els concursants que no han
esmenat la documentació a què feia referència el Requeriment d’esmena de
deficiències de les sol·licituds de 8 de novembre de 2010 (BOIB núm. 172, de
27 d’octubre de 2010), perquè a l’apartat 3 d’aquest requeriment se’ls apercebia
de què de no presentar la documentació assenyalada amb asterisc (*), consistent
en l’esmena de defectes en el document nacional d’identitat (no esmenar la pre-
sentació del document nacional d’identitat caducat, el qual no té cap valor d’a-
cord amb la normativa); en la sol·licitud; en el pagament de les taxes dins el
termini (al·legar l’ impagament de les taxes per motius laborals o familiars); en
la declaració responsable (no aportar les declaracions responsables o no presen-
tar-les completes o per totes les farmàcies de  les què s’ha estat titular); en el
títol de farmàcia (per exemple, no aportar còpia acarada del títol de llicenciat),
etc, es consideraria que desistien de la sol·licitud de participació en el concurs.

Tampoc es poden estimar les al·legacions fonamentades en una confusió
quant a la ubicació de l’oficina de farmàcia objecte de concurs, donat que s’ha
comprovat que totes les sol·licituds dins termini identifiquen correctament totes
les oficina de farmàcia, inclosa la de la concursant que al·lega l’esmentat error
i que ha pagat la taxa fora de termini.

Per tant, aquesta Directora General tenint en compte aquesta proposta des-
estima aquestes al·legacions per les raons que consten en l’Acord de la
Comissió.

Per tot l’exposat, dic la següent

Resolució

1. Aprovar i publicar en el BOIB la llista definitiva d’aspirants admesos i
exclosos per participar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una oficina
de farmàcia a la zona farmacèutica d’Artà, dins del perímetre del sòl urbà del
nucli de Cala Ratjada en el terme municipal de Capdepera, convocat per
Resolució de la directora general de Farmàcia de 27 d’abril de 2010 (BOIB
núm. 69, de 6 de maig de 2010).

2. La llista definitiva d’admesos figura a l’annex I d’aquesta Resolució i
a l’annex II figura la llista definitiva d’exclosos.

3. Desestimar les al·legacions presentades per la concursant María Teresa
Balsalobre Burgos.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució -que no exhaureix la vida administrativa- es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller de Salut i Consum en el termi-
ni d’un mes, d’acord amb allò previst a l’article 114.1 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, i 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.

La directora general de Farmàcia
Rosa M Alís Rodríguez

Palma, 1 d’abril de 2011

Annex I
Llista definitiva d’ admesos
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Nom DNI
Cabrer Servera, Paloma 43098560 X
Cabrera Jaume, Gloria 43092582 N
Campos Martínez, Oscar Alberto 43091919 Q
Cimadevilla Miguel, David 01929131 Y
Collado Martínez, María Carmen 23236531 E
Conde Cerrato, Rafael Vicente 50288629 A
Crespí Gost, Antoni 43019674 Z
Chico Alfaro, Ana María 44271065 K
Eleta Narváez, M. Paz Antonia 45263393 Z
Escobar Simarro, María Isabel 37667039 P
Gamundi Cloquell, M. Antonia 18237150 J
García Bartolomé, M. Sonia 13301450 K
Genovart Sánchez, Ana María 37339956 P
González Marí, Marcela 18225409 W
Gornals Gornals, María del Carmen 41391973 T
Grandio García, M. de los Reyes 41500332 Y
Guerrero Fernández, Elena 25168522 J
Herrero de Oya, Enrique 08975754 G
Ladaria Lliteras, Luis 41382732 M
Llabrés Planas, Isabel 43022243 F
Manzano Ausín, Isidro 12716641 X
Marí Sancho, María Isabel 43050564 S
Martín Navas, M. Inmaculada C. 25299020 D
Martínez Jimeno, Luciana 48352435 H
Mayol Mateu, Isabel 78211749 L
Mellado Cubillas, Enrique 27527159 T
Miralles Coll, Miquel Àngel 43030741 H
Miró Josa, María Luisa 42944216 L
Moragues Malondra, Bárbara 78203149 K
Muñoz Agullo, José Francisco 73913217 A
Nonay Salvatierra, Luis Alberto 16006380 J
Oliver Karger, Isabel 78214289 Y
Palmer Llaneras, Juan Luis 18221046 D
Partera Fuentes, Concepción 24154220 B
Pérez García, Susana 09313696 F
Ribot Rodríguez, Fernando 08844807 L
Romaguera Bosch, M. Adoración 43130385 A
Rubiales Prado, Eduardo 28384341 H
Sampol Vicens, Antonia 42968340 Q
Sarriá Quiroga, María Gloria 33422791 L
Sebastià Casado, Vicente 20810858 K
Sirer Carrió, Antonia 43009101 K
Sitjar Garí, Agustina 43060937 S
Torrecillas Navarro, Rosa Ana 27526663 X
Trian Sabater, Miguel 43023097 X
Vaquer Pascual, Joana Maria 18219996 V
Veny Riera, Guillermo 34066122 V
Verd Cirer, Joan Carles 43070609 G

Annex II
Llista definitiva d’exclosos

Nom DNI
Balsalobre Burgos, M. Teresa 06950997 Y
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol·licitud presentada en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de la taxa en el termini establert.

Nom DNI
Calderón Hernanz, Beatriz
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol·licitud presentada en el termini establert.
No ha  acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

Nom DNI
Escolano Navarro, María Dolores 22452673 G
Causa d’exclusió
No ha aportat la declaració responsable.

Nom DNI
Hernández González, Antonio J. 11764920 Y
Causa d’exclusió
No ha aportat la declaració responsable.

Nom DNI

Martínez Obregón, Alfonso 13788239 S
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol·licitud completa presentada en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

Nom DNI
Medina Esquiva, Marina 48459594 C
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol·licitud en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

— o —

Num. 7683
Resolució de la directora general de Farmàcia per la qual s’a-
prova la llista definitiva d’admesos i exclosos per participar en el
concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una oficina de farmàcia
a la zona farmacèutica d’Artà, dins del perímetre del sòl urbà de
la localitat d’Artà

1. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per parti-
cipar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una nova oficina de farmàcia
a la zona farmacèutica d’Artà, dins del perímetre del sòl urbà de la localitat
d’Artà, convocat per Resolució de la directora general de Farmàcia de 27 d’a-
bril de 2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010), i atorgat el termini pre-
ceptiu per a l’esmena de les deficiències en les sol·licituds, de conformitat amb
allò que disposa la base V de l’esmentada Resolució.

2. Altrament, transcorregut el termini de quinze dies hàbils atorgat als
aspirants inicialment exclosos de la participació en el concurs de mèrits, per pre-
sentar les reclamacions i les al·legacions que considerin oportunes a la llista pro-
visional (BOIB núm. 32, de 3 de març de 2011).

3. Mitjançant Acord de la Comissió de Valoració de 24 de març de 2011
s’ha proposat la desestimació de les al·legacions presentades per les concursants
María Teresa Balsalobre Burgos i María de los Llanos Moreno Rodríguez, pels
motius que consten a l’Acord i que resumidament són els següents:

Les Resolucions de la Directora General de Farmàcia de 27 d’abril de
2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010) de convocatòries dels concursos
de mèrits per a l’adjudicació de les 18 oficines de farmàcia a les zones farma-
cèutiques de Mallorca i d’Eivissa disposen a la base IV que en el supòsit que
alguna sol·licitud no reuneixi els requisits exigits es concedirà un termini de 10
dies perquè l’interessat esmeni les deficiències o aporti la documentació reque-
rida. Aquest requeriment, així com totes les notificacions que s’hagin de fer als
participants en el concurs, es farà mitjançant publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

Aleshores, el mitjà de notificació és la publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, d’acord amb la base IV de les convocatòries i l’article 59.6 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú. Altrament, es pot accedir a totes les
notificacions a la pàgina web http://dgfarm.caib.es.

En conseqüència, es consideren exclosos els concursants que no han
esmenat la documentació a què feia referència el Requeriment d’esmena de
deficiències de les sol·licituds de 8 de novembre de 2010 (BOIB núm. 172, de
27 d’octubre de 2010), perquè a l’apartat 3 d’aquest requeriment se’ls apercebia
de què de no presentar la documentació assenyalada amb asterisc (*), consistent
en l’esmena de defectes en el document nacional d’identitat (no esmenar la pre-
sentació del document nacional d’identitat caducat, el qual no té cap valor d’a-
cord amb la normativa); en la sol·licitud; en el pagament de les taxes dins el ter-
mini (al·legar l’ impagament de les taxes per motius laborals o familiars); en la
declaració responsable (no aportar les declaracions responsables o no presentar-
les completes o per totes les farmàcies de  les què s’ha estat titular); en el títol
de farmàcia (per exemple, no aportar còpia acarada del títol de llicenciat), etc,
es consideraria que desistien de la sol·licitud de participació en el concurs.

Tampoc es poden estimar les al·legacions fonamentades en una confusió
quant a la ubicació de l’oficina de farmàcia objecte de concurs, donat que s’ha
comprovat que totes les sol·licituds dins termini identifiquen correctament totes
les oficina de farmàcia, inclosa la de la concursant que al·lega l’esmentat error
i que ha pagat la taxa fora de termini.

Per tant, aquesta Directora General tenint en compte aquesta proposta des-
estima aquestes al·legacions per les raons que consten en l’Acord de la
Comissió.
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Per tot l’exposat, dic la següent

Resolució

1. Aprovar i publicar en el BOIB la llista definitiva d’aspirants admesos i
exclosos per participar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una oficina
de farmàcia a la zona farmacèutica d’Artà, dins del perímetre del sòl urbà de la
localitat d’Artà, convocat per Resolució de la directora general de Farmàcia de
27 d’abril de  2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010).

2. La llista definitiva d’admesos figura a l’annex I d’aquesta Resolució i
a l’annex II figura la llista definitiva d’exclosos.

3. Desestimar les al·legacions presentades per les concursants María
Teresa Balsalobre Burgos i María de los Llanos Moreno Rodríguez.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució -que no exhaureix la vida administrativa- es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller de Salut i Consum en el termi-
ni d’un mes, d’acord amb allò previst a l’article 114.1 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, i 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.

La directora general de Farmàcia
Rosa M Alís Rodríguez

Palma, 1 d’abril de 2011

Annex I
Llista definitiva d’ admesos

Nom DNI
Alomar Henríquez, Antonio 43090534 B
Alvado Pérez, Miguel A 29023810 H
Campos Martínez, Oscar A. 43091919 Q
Cimadevilla Miguel, David 01929131 Y
Conde Cerrato, Rafael Vicente 50288629 A
Crespí Gost, Antoni 43019674 Z
Chico Alfaro, Ana Maria 44271065 K
Doce Marcos, Patricia 32831881 W
Gamundí Cloquell, Maria A. 182371150 J
García Bartolomé, M Sonia 13301450 K
Genovart Sánchez, Ana M 37339956 P
González Marí, Marcela 18225409 W
Gornals Gornals, M del Carmen 41391973 T
Grandío García, Maria R. 41500332 Y
Guerrero Fernández, Elena 25168522 J
Ladaria LLiteras, Luis 41382732 M
Llabrés Planas, Isabel 43022243 F
Marí Sancho, M Isabel 43050564 S
Martín Navas, Maria I. 25299020 D
Martínez Jimeno, Luciana 48352435 H
Mayol Mateu, Isabel 78211749 L
Miralles Coll, Miguel A. 43030741 H
Miró Josa, M. Luisa 42944216 L
Moragues Malondra, Bárbara 78203149 K
Muñoz Agullo, José F. 73913217 A
Oliver Karger, Isabel 78214289 Y
Palmer Llaneras, Juan L. 18221046 D
Rey de la Barrera, Maria A. 33794696 Z
Riera Cladera, Ana Maria 43109042 G
Sampol Vicens, Antonia 42968340 Q
Sánchez San Fulgencio, Nieves 41455793 H
Sastre Gaya, Gerard 43143023 Z
Sebastià Casado, Vicente 20810858 K
Trian Sabater, Miquel 43023097 X
Valor Alcalde, Julián A. 21631821 E
Vaquer Pascual, Joana M. 18219996 V
Veny Riera, Guillermo 34066122 V
Verd Cirer, J. Carles 43070609 G

Annex II
Llista definitiva d’exclosos

Nom DNI
Balsalobre Burgos, M. Teresa 06950997 Y
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol·licitud en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de la taxa en el termini establert.

Nom DNI
Calderón Hernanz, Beatriz
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol·licitud presentada en el termini.
No ha acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

Nom DNI
Cortés Martínez, Diego Miguel 24108470 P
Causa d’exclusió
No ha aportat l’original o la còpia acarada del DNI.
No ha aportat  la còpia acarada del títol de llicenciat.

Nom DNI
Escolano Navarro, Maria D 22452673 G
Causa d’exclusió
No ha aportat la declaració responsable.

Nom DNI
Martínez Obregón, Alfonso 13788239 S
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol·licitud completa en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

Nom DNI
Moreno Rodríguez, LLanos 05143100 R
Causa d’exclusió
No ha aportat còpia acarada del DNI .
No ha aportat còpia acarada del títol de llicenciada.
No ha aportat les declaracions responsables.
No ha aportat l’original o còpia acarada de la documentació annexada a la
sol·licitud.

— o —

Num. 7685
Resolució de la directora general de Farmàcia per la qual s’a-
prova la llista definitiva d’admesos i exclosos per participar en el
concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una oficina de farmàcia
a la zona farmacèutica d’Eivissa, al perímetre format pel distric-
te 3, secció 1a, districte 4, seccions 6a, 7a, 12a, 14a, 15a, 16a,
17a, 18a, 20a i 21a, del terme municipal d’Eivissa

1. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per parti-
cipar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una nova oficina de farmàcia
a la zona farmacèutica d’Eivissa, al perímetre format pel districte 3, secció 1a,
districte 4, seccions 6a, 7a, 12a, 14a, 15a, 16a, 17a, 18a, 20a i 21a, del terme
municipal d’Eivissa, convocat per Resolució de la directora general de Farmàcia
de 27 d’abril de 2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010), i atorgat el ter-
mini preceptiu per a l’esmena de les deficiències en les sol·licituds, de confor-
mitat amb allò que disposa la base V de l’esmentada Resolució.

2. Altrament, transcorregut el termini de quinze dies hàbils atorgat als
aspirants inicialment exclosos de la participació en el concurs de mèrits, per pre-
sentar les reclamacions i les al·legacions que considerin oportunes a la llista pro-
visional (BOIB núm. 32, de 3 de març de 2011).

3. Mitjançant Acord de la Comissió de Valoració de 24 de març de 2011
s’ha proposat la desestimació de les al•legacions presentades per la concursant
María Teresa Balsalobre Burgos, pels motius que consten a l’Acord i que resu-
midament són els següents:

Les Resolucions de la Directora General de Farmàcia de 27 d’abril de
2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010) de convocatòries dels concursos
de mèrits per a l’adjudicació de les 18 oficines de farmàcia a les zones farma-
cèutiques de Mallorca i d’Eivissa disposen a la base IV que en el supòsit que
alguna sol•licitud no reuneixi els requisits exigits es concedirà un termini de 10
dies perquè l’interessat esmeni les deficiències o aporti la documentació reque-
rida. Aquest requeriment, així com totes les notificacions que s’hagin de fer als
participants en el concurs, es farà mitjançant publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
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Aleshores, el mitjà de notificació és la publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, d’acord amb la base IV de les convocatòries i l’article 59.6 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú. Altrament, es pot accedir a totes les
notificacions a la pàgina web http://dgfarm.caib.es.

En conseqüència, es consideren exclosos els concursants que no han
esmenat la documentació a què feia referència el Requeriment d’esmena de
deficiències de les sol·licituds de 8 de novembre de 2010 (BOIB núm. 172, de
27 d’octubre de 2010), perquè a l’apartat 3 d’aquest requeriment se’ls apercebia
de què de no presentar la documentació assenyalada amb asterisc (*), consistent
en l’esmena de defectes en el document nacional d’identitat (no esmenar la pre-
sentació del document nacional d’identitat caducat, el qual no té cap valor d’a-
cord amb la normativa); en la sol·licitud; en el pagament de les taxes dins el ter-
mini (al·legar l’ impagament de les taxes per motius laborals o familiars); en la
declaració responsable (no aportar les declaracions responsables o no presentar-
les completes o per totes les farmàcies de  les què s’ha estat titular); en el títol
de farmàcia (per exemple, no aportar còpia acarada del títol de llicenciat), etc,
es consideraria que desistien de la sol·licitud de participació en el concurs.

Tampoc es poden estimar les al•legacions fonamentades en una confusió
quant a la ubicació de l’oficina de farmàcia objecte de concurs, donat que s’ha
comprovat que totes les sol·licituds dins termini identifiquen correctament totes
les oficina de farmàcia, inclosa la de la concursant que al·lega l’esmentat error
i que ha pagat la taxa fora de termini.

Per tant, aquesta Directora General tenint en compte aquesta proposta des-
estima aquestes al·legacions per les raons que consten en l’Acord de la
Comissió.

Per tot l’exposat, dic la següent

Resolució

1. Aprovar i publicar en el BOIB la llista definitiva d’aspirants admesos i
exclosos per participar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una oficina
de farmàcia a la zona farmacèutica d’Eivissa, al perímetre format pel districte 3,
secció 1a, districte 4, seccions 6a, 7a, 12a, 14a, 15a, 16a, 17a, 18a, 20a i 21a, del
terme municipal d’Eivissa, convocat per Resolució de la directora general de
Farmàcia de 27 d’abril de 2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010).

2. La llista definitiva d’admesos figura a l’annex I d’aquesta Resolució i
a l’annex II figura la llista definitiva d’exclosos.

3. Desestimar les al•legacions presentades per la concursant María Teresa
Balsalobre Burgos.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució -que no exhaureix la vida administrativa- es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller de Salut i Consum en el termi-
ni d’un mes, d’acord amb allò previst a l’article 114.1 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, i 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.

La directora general de Farmàcia
Rosa M Alís Rodríguez

Palma, 1 d’abril de 2011

Annex I
Llista definitiva d’ admesos

Nom DNI
Borras Urtubia, Teresa 16539531 R
Conde Cerrato, Rafael Vicente 50288629 A
De la Cueva Torregrosa, Ignacio 21460574 X
Díaz Fernández, Julián 25394561 P
Eleta Narváez, M. Paz Antonia 45263393 Z
Espinos Soliveres, Consuelo 19425711 A
Guerrero Fernández, Elena 25168522 J
Juan Torres, Catalina 41439022 Z
Manzano Ausín, Isidro 12716641 X
Marí Marí, Bartolomé 41451850 P
Martínez Jimeno, Luciana 48352435 H
Molleda Quintana, Maria Rosa 13794534 P

Pallarés Valdés, Isabel 27521309 S
Ribas Guasch, Juan Jose 41428570 G
Rubiales Prado, Eduardo 28384341 H
Sánchez San Fulgencio, Nieves 41455793 H
Sebastià Casado, Vicente 20810858 K
Ventura Pujol, Jordi 77916847 T
Vilar Sánchez, Alfonso 24289997 L

Annex II
Llista definitiva d’exclosos

Nom DNI
Balsalobre Burgos, M. Teresa 06950997 Y
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol·licitud presentada en el termini establert.
No ha acredita el pagament de la taxa en el termini establert.

Nom DNI
Calderón Hernanz, Beatriz
Causa d’exclusió
No ha presentat la sol·licitud completa en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

Nom DNI
Escolano Navarro, María Dolores 22452673 G
Causa d’exclusió
No ha acreditat el pagament íntegre de les taxes en el termini establert.
No ha presentat la declaració responsable en el termini establert.

Nom DNI
Hernández González, Antonio J. 11764920 Y
Causa d’exclusió
No ha aportat la declaració responsable.

Nom DNI
Martínez Obregón, Alfonso 13788239 S
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol·licitud completa en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

— o —

Num. 7688
Resolució de la directora general de Farmàcia per la qual s’a-
prova la llista definitiva d’admesos i exclosos per participar en el
concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una oficina de farmàcia
a la zona farmacèutica de Llucmajor, dins el perímetre del nucli
urbà de s’Arenal de Llucmajor

1. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per parti-
cipar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una nova oficina de farmàcia
a la zona farmacèutica de Llucmajor, dins el perímetre del nucli urbà de
s’Arenal de Llucmajor, convocat per Resolució de la directora general de
Farmàcia de 27 d’abril de 2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010), i ator-
gat el termini preceptiu per a l’esmena de les deficiències en les sol·licituds, de
conformitat amb allò que disposa la base V de l’esmentada Resolució.

2. Altrament, transcorregut el termini de quinze dies hàbils atorgat als
aspirants inicialment exclosos de la participació en el concurs de mèrits, per pre-
sentar les reclamacions i les al·legacions que considerin oportunes a la llista pro-
visional (BOIB núm. 32, de 3 de març de 2011).

3. Mitjançant Acord de la Comissió de Valoració de 24 de març de 2011
s’ha proposat la desestimació de les al·legacions presentades pels concursants
Ramón García González, María Teresa Balsalobre Burgos i María de los Llanos
Moreno Rodríguez, pels motius que consten a l’Acord i que resumidament són
els següents:

Les Resolucions de la Directora General de Farmàcia de 27 d’abril de
2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010) de convocatòries dels concursos
de mèrits per a l’adjudicació de les 18 oficines de farmàcia a les zones farma-
cèutiques de Mallorca i d’Eivissa disposen a la base IV que en el supòsit que
alguna sol·licitud no reuneixi els requisits exigits es concedirà un termini de 10
dies perquè l’interessat esmeni les deficiències o aporti la documentació reque-
rida. Aquest requeriment, així com totes les notificacions que s’hagin de fer als
participants en el concurs, es farà mitjançant publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
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Aleshores, el mitjà de notificació és la publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, d’acord amb la base IV de les convocatòries i l’article 59.6 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú. Altrament, es pot accedir a totes les
notificacions a la pàgina web http://dgfarm.caib.es.

En conseqüència, es consideren exclosos els concursants que no han
esmenat la documentació a què feia referència el Requeriment d’esmena de
deficiències de les sol·licituds de 8 de novembre de 2010 (BOIB núm. 172, de
27 d’octubre de 2010), perquè a l’apartat 3 d’aquest requeriment se’ls apercebia
de què de no presentar la documentació assenyalada amb asterisc (*), consistent
en l’esmena de defectes en el document nacional d’identitat (no esmenar la pre-
sentació del document nacional d’identitat caducat, el qual no té cap valor d’a-
cord amb la normativa); en la sol·licitud; en el pagament de les taxes dins el ter-
mini (al·legar l’ impagament de les taxes per motius laborals o familiars); en la
declaració responsable (no aportar les declaracions responsables o no presentar-
les completes o per totes les farmàcies de  les què s’ha estat titular); en el títol
de farmàcia (per exemple, no aportar còpia acarada del títol de llicenciat), etc,
es consideraria que desistien de la sol·licitud de participació en el concurs.

Tampoc es poden estimar les al·legacions fonamentades en una confusió
quant a la ubicació de l’oficina de farmàcia objecte de concurs, donat que s’ha
comprovat que totes les sol·licituds dins termini identifiquen correctament totes
les oficina de farmàcia, inclosa la de la concursant que al·lega l’esmentat error
i que ha pagat la taxa fora de termini.

Per tant, aquesta Directora General tenint en compte aquesta proposta des-
estima aquestes al·legacions per les raons que consten en l’Acord de la
Comissió.

Per tot l’exposat, dic la següent

Resolució

1. Aprovar i publicar en el BOIB la llista definitiva d’aspirants admesos i
exclosos per participar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una oficina
de farmàcia a la zona farmacèutica de Llucmajor, dins el perímetre del nucli
urbà de s’Arenal de Llucmajor, convocat per Resolució de la directora general
de Farmàcia de 27 d’abril de  2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010).

2. La llista definitiva d’admesos figura a l’annex I d’aquesta Resolució i
a l’annex II figura la llista definitiva d’exclosos.

3. Desestimar les al·legacions presentades pels concursants Ramón García
González, María Teresa Balsalobre Burgos i María de los Llanos Moreno
Rodríguez.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució -que no exhaureix la vida administrativa- es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller de Salut i Consum en el termi-
ni d’un mes, d’acord amb allò previst a l’article 114.1 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, i 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.

La directora general de Farmàcia
Rosa M Alís Rodríguez

Palma, 1 d’abril de 2011

Annex I
Llista definitiva d’ admesos

Nom DNI
Alomar Henríquez, Antonio 43090534 B
Arribas Martínez, Javier 02089132 L
Artacho Merlo, Estila 43080543 W
Borrás Urtubia, Teresa 16539531 R
Cabrera Jaume, Gloria 43092582 N
Cimadevilla Miguel, David 01929131 Y
Comas Pons, Antonia M. 43060890 Z
Conde Cerrato, Rafael Vicente 50288629 A
Chico Alfaro, Ana Maria 44271065 K
Ferragut Blascos, Catalina 78212687 Z
García Bartolomé, Maria S. 13301450 K

Gomis Hurtado, Eva 74185122 W
Gornals Gornals, M del Carmen 41391973 T
Grandío García, Maria R. 41500332 Y
Grediaga Ballestero, Arántzazu 48537325 B
Guerrero Fernández, Elena 25168522 J
Ladaria LLiteras, Luis 41382732 M
Manzano Ausín, Isidro 12716641 X
Martín Navas, Maria I. 25299020 D
Martínez Jimeno, Luciana 48352435 H
Medina Esquiva, Marina 48459594 C
Miralles Coll, Miguel A. 43030741 H
Miró Josa, M. Luisa 42944216 L
Pérez Sanz, Cristina 43090218 V
Ribot Rodríguez, Fernando 08844807 L
Riera Cladera, Ana María 43109042 G
Riutort Arroyo, Maria E. 43150173 B
Romaguera Bosch, Maria A. 43130385 A
Rubiales Prado, Eduardo 28384341 H
Sánchez Rubio, Maria I. 07958792 X
Sans Pou, Juan G. 43104868 Q
Sebastià Casado, Vicente 20810858 K
Sitjar Garí, Agustina 43060937 S
Torrecillas Navarro, Rosa A 27526663 X
Tous Vanrell, Mateo J. 42984936 Y
Trian Sabater, Miquel 43023097 X
Veny Riera, Guillermo 34066122 V
Vila Vidal, Maria M. 42954245 C

Annex II
Llista definitiva d’exclosos

Nom DNI
Balsalobre Burgos, M. Teresa 06950997 Y
Causa d’exclusió
No ha presentat la sol·licitud en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

Nom DNI
Calderón Hernanz, Beatriz
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol·licitud presentada en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

Nom DNI
Cortés Martínez, Diego Miguel 24108470 P
Causa d’exclusió
No ha presentat la còpia acarada del DNI.
No ha presentat la còpia acarada del títol de llicenciat.

Nom DNI
Delgado Sánchez, Olga 24153462 N
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol·licitud completa i els seus annexes en el termini establert.

Nom DNI
Escolano Navarro, Maria D 22452673 G
Causa d’exclusió
No ha aportat  la declaració responsable.

Nom DNI
Garau Mut, Eva Maria 43074453 F
Causa d’exclusió
No ha aportat la còpia acarada del revers del títol de llicenciada.

Nom DNI
García González, Ramón 42982793 W
Causa d’exclusió
No ha aportat la còpia acarada del DNI en vigor.

Nom DNI
Ginard Bosch, Catalina A. 43091694 K
Causa d’exclusió
No ha aportat la còpia acarada del DNI.
No ha aportat la còpia acarada del revers del títol de llicenciada.

Nom DNI
Hernández González, Antonio J. 11764920 Y
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Causa d’exclusió
No ha aportar la declaració responsable.

Nom DNI
Martínez Obregón, Alfonso 13788239 S
Causa d’exclusió 
No ha aportat la sol·licitud completa en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

Nom DNI
Moreno Rodríguez, LLanos 05143100 R
Causa d’exclusió
No ha aportat la còpia acarada del DNI.
No ha presentat la còpia acarada del títol de llicenciada.
No ha aportat les declaracions responsables.
No ha aportat l’original o còpia acarada de la documentació annexada a la
sol·licitud.

— o —

Num. 7690
Resolució de la directora general de Farmàcia per la qual s’a-
prova la llista definitiva d’admesos i exclosos per participar en el
concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una oficina de farmàcia
a la zona farmacèutica de Llucmajor, al perímetre del nucli urbà
de la urbanització Les Palmeres de Llucmajor

1. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per parti-
cipar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una nova oficina de farmàcia
a la zona farmacèutica de Llucmajor, al perímetre del nucli urbà de la urbanit-
zació Les Palmeres de Llucmajor, convocat per Resolució de la directora gene-
ral de Farmàcia de 27 d’abril de 2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010), i
atorgat el termini preceptiu per a l’esmena de les deficiències en les sol·licituds,
de conformitat amb allò que disposa la base V de l’esmentada Resolució.

2. Altrament, transcorregut el termini de quinze dies hàbils atorgat als
aspirants inicialment exclosos de la participació en el concurs de mèrits, per pre-
sentar les reclamacions i les al·legacions que considerin oportunes a la llista pro-
visional (BOIB núm. 32, de 3 de març de 2011).

3. Mitjançant Acord de la Comissió de Valoració de 24 de març de 2011
s’ha proposat la desestimació de les al·legacions presentades per la concursant
María Teresa Balsalobre Burgos, pels motius que consten a l’Acord i que resu-
midament són els següents:

Les Resolucions de la Directora General de Farmàcia de 27 d’abril de
2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010) de convocatòries dels concursos
de mèrits per a l’adjudicació de les 18 oficines de farmàcia a les zones farma-
cèutiques de Mallorca i d’Eivissa disposen a la base IV que en el supòsit que
alguna sol·licitud no reuneixi els requisits exigits es concedirà un termini de 10
dies perquè l’interessat esmeni les deficiències o aporti la documentació reque-
rida. Aquest requeriment, així com totes les notificacions que s’hagin de fer als
participants en el concurs, es farà mitjançant publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

Aleshores, el mitjà de notificació és la publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, d’acord amb la base IV de les convocatòries i l’article 59.6 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú. Altrament, es pot accedir a totes les
notificacions a la pàgina web http://dgfarm.caib.es.

En conseqüència, es consideren exclosos els concursants que no han
esmenat la documentació a què feia referència el Requeriment d’esmena de
deficiències de les sol·licituds de 8 de novembre de 2010 (BOIB núm. 172, de
27 d’octubre de 2010), perquè a l’apartat 3 d’aquest requeriment se’ls apercebia
de què de no presentar la documentació assenyalada amb asterisc (*), consistent
en l’esmena de defectes en el document nacional d’identitat (no esmenar la pre-
sentació del document nacional d’identitat caducat, el qual no té cap valor d’a-
cord amb la normativa); en la sol·licitud; en el pagament de les taxes dins el
termini (al·legar l’ impagament de les taxes per motius laborals o familiars); en
la declaració responsable (no aportar les declaracions responsables o no presen-
tar-les completes o per totes les farmàcies de  les què s’ha estat titular); en el
títol de farmàcia (per exemple, no aportar còpia acarada del títol de llicenciat),
etc, es consideraria que desistien de la sol·licitud de participació en el concurs.

Tampoc es poden estimar les al·legacions fonamentades en una confusió
quant a la ubicació de l’oficina de farmàcia objecte de concurs, donat que s’ha

comprovat que totes les sol·licituds dins termini identifiquen correctament totes
les oficina de farmàcia, inclosa la de la concursant que al·lega l’esmentat error
i que ha pagat la taxa fora de termini.

Per tant, aquesta Directora General tenint en compte aquesta proposta des-
estima aquestes al·legacions per les raons que consten en l’Acord de la
Comissió.

Per tot l’exposat, dic la següent

Resolució

1. Aprovar i publicar en el BOIB la llista definitiva d’aspirants admesos i
exclosos per participar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una oficina
de farmàcia a la zona farmacèutica de Llucmajor, al perímetre del nucli urbà de
la urbanització Les Palmeres de Llucmajor, convocat per Resolució de la direc-
tora general de Farmàcia de 27 d’abril de  2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig
de 2010).

2. La llista definitiva d’admesos figura a l’annex I d’aquesta Resolució i
a l’annex II figura la llista definitiva d’exclosos.

3. Desestimar les al·legacions presentades per la concursant María Teresa
Balsalobre Burgos.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució -que no exhaureix la vida administrativa- es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller de Salut i Consum en el termi-
ni d’un mes, d’acord amb allò previst a l’article 114.1 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, i 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.

La directora general de Farmàcia
Rosa M Alís Rodríguez

Palma, 1 d’abril de 2011

Annex I
Llista definitiva d’ admesos

Nom DNI
Artacho Merlo, Estila 43080543 W
Conde Cerrato, Rafael Vicente 50288629 A
Chico Alfaro, Ana María 44271065 K
Escoda Pujol, María Dolores 39833967 Z
García Bartolomé, M. Sonia 13301450 K
Gornals Gornals, María del Carmen 41391973 T
Guerrero Fernández, Elena 25168522 J
Martín Navas, M. Inmaculada C. 25299020 D
Mellado Cubillas, Enrique 27527159 T
Miró Josa, María Luisa 42944216 L
Mudoy Servera, Francisca 43096266 Q
Pérez García, Susana 09313696 F
Rey de la Barrera, María Adelaida 33794696 Z
Riera Cladera, Ana Maria 43109042 G
Riutort Arroyo, M. de la Esperanza 43150173 B
Sebastià Casado, Vicente 20810858 K
Veny Riera, Guillermo 34066122 V

Annex II
Llista definitiva d’exclosos

Nom DNI
Balsalobre Burgos, M. Teresa 06950997 Y
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol·licitud en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de la taxa en el termini establert.

Nom DNI
Calderón Hernanz, Beatriz
Causa d’exclusió
No ha acreditat la presentació de la sol·licitud en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

Nom DNI
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Escolano Navarro, María Dolores 22452673 G
Causa d’exclusió
No ha aportat la declaració responsable.

Nom DNI
Garau Mut, Eva María 43074453 F
Causa d’exclusió
No ha aportat la còpia acarada del revers del títol de llicenciada en farmàcia.

Nom DNI
Martínez Obregón, Alfonso 13788239 S
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol·licitud completa en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

Nom DNI
Villarroel Solano, Valentín 06946684 V
Causa d’exclusió
No ha presentat les declaracions responsable.

— o —

Num. 7693
Resolució de la directora general de Farmàcia per la qual s’a-
prova la llista definitiva d’admesos i exclosos per participar en el
concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una oficina de farmàcia
a la zona farmacèutica de Llucmajor, al sòl urbà de la localitat
de Pina, en el terme municipal d’Algaida

1. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per parti-
cipar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una nova oficina de farmàcia
a la zona farmacèutica de Llucmajor, al sòl urbà de la localitat de Pina, en el
terme municipal d’Algaida, convocat per Resolució de la directora general de
Farmàcia de 27 d’abril de 2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010), i ator-
gat el termini preceptiu per a l’esmena de les deficiències en les sol·licituds, de
conformitat amb allò que disposa la base V de l’esmentada Resolució.

2. Altrament, transcorregut el termini de quinze dies hàbils atorgat als
aspirants inicialment exclosos de la participació en el concurs de mèrits, per pre-
sentar les reclamacions i les al·legacions que considerin oportunes a la llista pro-
visional (BOIB núm. 32, de 3 de març de 2011).

3. Mitjançant Acord de la Comissió de Valoració de 24 de març de 2011
s’ha proposat la desestimació de les al·legacions presentades per la concursant
María Teresa Balsalobre Burgos, pels motius que consten a l’Acord i que resu-
midament són els següents:

Les Resolucions de la Directora General de Farmàcia de 27 d’abril de
2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010) de convocatòries dels concursos
de mèrits per a l’adjudicació de les 18 oficines de farmàcia a les zones farma-
cèutiques de Mallorca i d’Eivissa disposen a la base IV que en el supòsit que
alguna sol•licitud no reuneixi els requisits exigits es concedirà un termini de 10
dies perquè l’interessat esmeni les deficiències o aporti la documentació reque-
rida. Aquest requeriment, així com totes les notificacions que s’hagin de fer als
participants en el concurs, es farà mitjançant publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

Aleshores, el mitjà de notificació és la publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, d’acord amb la base IV de les convocatòries i l’article 59.6 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú. Altrament, es pot accedir a totes les
notificacions a la pàgina web http://dgfarm.caib.es.

En conseqüència, es consideren exclosos els concursants que no han
esmenat la documentació a què feia referència el Requeriment d’esmena de
deficiències de les sol·licituds de 8 de novembre de 2010 (BOIB núm. 172, de
27 d’octubre de 2010), perquè a l’apartat 3 d’aquest requeriment se’ls apercebia
de què de no presentar la documentació assenyalada amb asterisc (*), consistent
en l’esmena de defectes en el document nacional d’identitat (no esmenar la pre-
sentació del document nacional d’identitat caducat, el qual no té cap valor d’a-
cord amb la normativa); en la sol·licitud; en el pagament de les taxes dins el ter-
mini (al·legar l’ impagament de les taxes per motius laborals o familiars); en la
declaració responsable (no aportar les declaracions responsables o no presentar-
les completes o per totes les farmàcies de les què s’ha estat titular); en el títol de
farmàcia (per exemple, no aportar còpia acarada del títol de llicenciat), etc, es
consideraria que desistien de la sol·licitud de participació en el concurs.

Tampoc es poden estimar les al·legacions fonamentades en una confusió
quant a la ubicació de l’oficina de farmàcia objecte de concurs, donat que s’ha
comprovat que totes les sol·licituds dins termini identifiquen correctament totes
les oficina de farmàcia, inclosa la de la concursant que al·lega l’esmentat error
i que ha pagat la taxa fora de termini.

Per tant, aquesta Directora General tenint en compte aquesta proposta des-
estima aquestes al·legacions per les raons que consten en l’Acord de la
Comissió.

Quant a la sol·licitud de devolució de taxes presentada per Gemma Ferriol
Durán la Comissió ha acordat informar la petició i enviar tota la documentació
a la unitat de gestió econòmica de la Conselleria de Salut i Consum, perquè tra-
miti l’oportú procediment.

Per tot l’exposat, dic la següent

Resolució

1. Aprovar i publicar en el BOIB la llista definitiva d’aspirants admesos i
exclosos per participar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una oficina
de farmàcia a la zona farmacèutica de Llucmajor, al sòl urbà de la localitat de
Pina, en el terme municipal d’Algaida, convocat per Resolució de la directora
general de Farmàcia de 27 d’abril de 2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de
2010).

2. La llista definitiva d’admesos figura a l’annex I d’aquesta Resolució i
a l’annex II figura la llista definitiva d’exclosos.

3. Desestimar les al·legacions presentades per la concursant María Teresa
Balsalobre Burgos.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució -que no exhaureix la vida administrativa- es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller de Salut i Consum en el termi-
ni d’un mes, d’acord amb allò previst a l’article 114.1 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, i 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.

La directora general de Farmàcia
Rosa M Alís Rodríguez

Palma, 1 d’abril de 2011

Annex I
Llista definitiva d’ admesos

Nom DNI
Artacho Merlo, Estila 43080543 W
Belles Ferragut, Rosa M. 43094763 P
Conde Cerrato, Rafael Vicente 50288629 A
Chico Alfaro, Ana Maria 44271065 K
Doce Marcos, Patricia 32831881 W
Escoda Pujol, Maria D. 39833967 Z
Fenner, Katharina X 01145687 B
Galvez Ivars, Lourdes 43151568 A
García Bartolomé, Maria S. 13301450 K
González Marí, Marcela 18225409 W
Gornals Gornals, M del Carmen 41391973 T
Guerrero Fernández, Elena 25168522 J
Hernández Adrián, Javier 03868946 R
Homar Ferrer de Sant Jordi, Maria 44329819 X
Llabrés Planas, Isabel 43022243 F
Magaña Carasa, Elena 01182993 B
Marín García, Eduardo J. 52753372 C
Miró Josa, M. Luisa 42944216 L
Moragues Malondra, Bárbara 78203149 K
Oliver Tormo, Bartomeu 43023584 Z
Pérez García, Susana 09313696 F
Rey de la Barrera, Maria A. 33794696 Z
Riera Cladera, Ana Maria 43109042 G
Rodríguez Castells, Paula 33528850 W
Salas Amengual, Maria del P. 43071553 M
Sebastià Casado, Vicente 20810858 K
Vanrell Garau, Bárbara 43131840 D
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Vaquer Pascual, Joana M. 18219996 V

Annex II
Llista definitiva d’exclosos

Nom DNI
Balsalobre Burgos, M. Teresa 06950997 Y
Causa d’exclusió
No ha presentat la sol·licitud en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

Nom DNI
Calderón Hernanz, Beatriz
Causa d’exclusió
No ha presentat la sol·licitud en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

Nom DNI
Escolano Navarro, Maria D 22452673 G
Causa d’exclusió
No ha aportat la declaració responsable.

Nom DNI
Ferriol Durán, Gemma 44326302 N
Causa d’exclusió
No ha presentat còpia acarada del revers del títol de llicenciada.

Nom DNI
Garau Mut, Eva Maria 43074453 F
Causa d’exclusió
No ha aportat còpia acarada del revers del títol de llicenciada.

Nom DNI
Martínez Obregón, Alfonso 13788239 S
Causa d’exclusió
No ha presentat la sol·licitud completa en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

— o —

Num. 7696
Resolució de la directora general de Farmàcia per la qual s’a-
prova la llista definitiva d’admesos i exclosos per participar en el
concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una oficina de farmàcia
a la zona farmacèutica de Manacor, dins el perímetre del sòl
urbà de la localitat de Porto Cristo

1. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per parti-
cipar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una nova oficina de farmàcia
a la zona farmacèutica de Manacor, dins el perímetre del sòl urbà de la localitat
de Porto Cristo, convocat per Resolució de la directora general de Farmàcia de
27 d’abril de 2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010), i atorgat el termini
preceptiu per a l’esmena de les deficiències en les sol·licituds, de conformitat
amb allò que disposa la base V de l’esmentada Resolució.

2. Altrament, transcorregut el termini de quinze dies hàbils atorgat als
aspirants inicialment exclosos de la participació en el concurs de mèrits, per pre-
sentar les reclamacions i les al·legacions que considerin oportunes a la llista pro-
visional (BOIB núm. 32, de 3 de març de 2011).

3. Mitjançant Acord de la Comissió de Valoració de 24 de març de 2011
s’ha proposat la desestimació de les al·legacions presentades per la concursant
María Teresa Balsalobre Burgos, pels motius que consten a l’Acord i que resu-
midament són els següents:

Les Resolucions de la Directora General de Farmàcia de 27 d’abril de
2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010) de convocatòries dels concursos
de mèrits per a l’adjudicació de les 18 oficines de farmàcia a les zones farma-
cèutiques de Mallorca i d’Eivissa disposen a la base IV que en el supòsit que
alguna sol·licitud no reuneixi els requisits exigits es concedirà un termini de 10
dies perquè l’interessat esmeni les deficiències o aporti la documentació reque-
rida. Aquest requeriment, així com totes les notificacions que s’hagin de fer als
participants en el concurs, es farà mitjançant publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

Aleshores, el mitjà de notificació és la publicació al Butlletí Oficial de les

Illes Balears, d’acord amb la base IV de les convocatòries i l’article 59.6 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú. Altrament, es pot accedir a totes les
notificacions a la pàgina web http://dgfarm.caib.es.

En conseqüència, es consideren exclosos els concursants que no han
esmenat la documentació a què feia referència el Requeriment d’esmena de
deficiències de les sol·licituds de 8 de novembre de 2010 (BOIB núm. 172, de
27 d’octubre de 2010), perquè a l’apartat 3 d’aquest requeriment se’ls apercebia
de què de no presentar la documentació assenyalada amb asterisc (*), consistent
en l’esmena de defectes en el document nacional d’identitat (no esmenar la pre-
sentació del document nacional d’identitat caducat, el qual no té cap valor d’a-
cord amb la normativa); en la sol·licitud; en el pagament de les taxes dins el ter-
mini (al·legar l’ impagament de les taxes per motius laborals o familiars); en la
declaració responsable (no aportar les declaracions responsables o no presentar-
les completes o per totes les farmàcies de  les què s’ha estat titular); en el títol
de farmàcia (per exemple, no aportar còpia acarada del títol de llicenciat), etc,
es consideraria que desistien de la sol·licitud de participació en el concurs.

Tampoc es poden estimar les al·legacions fonamentades en una confusió
quant a la ubicació de l’oficina de farmàcia objecte de concurs, donat que s’ha
comprovat que totes les sol·licituds dins termini identifiquen correctament totes
les oficina de farmàcia, inclosa la de la concursant que al·lega l’esmentat error
i que ha pagat la taxa fora de termini.

Per tant, aquesta Directora General tenint en compte aquesta proposta des-
estima aquestes al·legacions per les raons que consten en l’Acord de la
Comissió.

Per tot l’exposat, dic la següent

Resolució

1. Aprovar i publicar en el BOIB la llista definitiva d’aspirants admesos i
exclosos per participar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una oficina
de farmàcia a la zona farmacèutica de Manacor, dins el perímetre del sòl urbà
de la localitat de Porto Cristo, convocat per Resolució de la directora general de
Farmàcia de 27 d’abril de 2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010).

2. La llista definitiva d’admesos figura a l’annex I d’aquesta Resolució i
a l’annex II figura la llista definitiva d’exclosos.

3. Desestimar les al·legacions presentades per la concursant María Teresa
Balsalobre Burgos.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució -que no exhaureix la vida administrativa- es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller de Salut i Consum en el termi-
ni d’un mes, d’acord amb allò previst a l’article 114.1 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, i 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.

La directora general de Farmàcia
Rosa M Alís Rodríguez

Palma, 1 d’abril de 2011

Annex I
Llista definitiva d’ admesos

Nom DNI
Alomar Henríquez, Antonio 43090534 B
Artacho Merlo, Estila 43080543 W
Campos Martínez, Oscar Alberto 43091919 Q
Conde Cerrato, Rafael Vicente 50288629 A
Crespí Gost, Antoni 43019674 Z
Chico Alfaro, Ana María 44271065 K
Eleta Narváez, M. Paz Antonia 45263393 Z
Escobar Simarro, María Isabel 37667039 P
Falomir Gómez, Teresa María 25381214 R
Folch Rubau, Judit 40308518 Y
García Bartolomé, M. Sonia 13301450 K
Gayà Cantallops, M. Magdalena 78197994 H
Genovart Sánchez, Ana María 37339956 P
González Marí, Marcela 18225409 W
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Gornals Gornals, María del Carmen 41391973 T
Grandio García, M. de los Reyes 41500332 Y
Guerrero Fernández, Elena 25168522 J
Herrero de Oya, Enrique 08975754 G
Ignoto Campos, Francisco Manuel 22471060 Z
Ladaria Lliteras, Luis 41382732 M
Magaña Carasa, Elena 01182993 B
Manzano Ausín, Isidro 12716641 X
Marí Sancho, María Isabel 43050564 S
Martínez Jimeno, Luciana 48352435 H
Martínez Obregón, Alfonso 13788239 S
Mayol Mateu, Isabel 78211749 L
Mestre Barceló, M. Magdalena 43069663 R
Miralles Coll, Miquel Àngel 43030741 H
Miró Josa, María Luisa 42944216 L
Moragues Malondra, Bárbara 78203149 K
Moranta Ribas, Francesc Xavier 43071048 Y
Muñoz Agullo, José Francisco 73913217 A
Nonay Salvatierra, Luis Alberto 16006380 J
Palmer Llaneras, Juan Luis 18221046 D
Partera Fuentes, Concepción 24154220 B
Pérez García, Susana 09313696 F
Ribot Rodríguez, Fernando 08844807 L
Rubiales Prado, Eduardo 28384341 H
Santandreu Jaume, Francisca M. 41517627 M
Sarriá Quiroga, María Gloria 33422791 L
Sebastià Casado, Vicente 20810858 K
Trian Sabater, Miguel 43023097 X
Veny Riera, Guillermo 34066122 V

Annex II
Llista definitiva d’exclosos

Nom DNI
Balsalobre Burgos, M. Teresa 06950997 Y
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol·licitud presentada en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de la taxa en el termini establert.

Nom DNI
Calderón Hernanz, Beatriz
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol•licitud presentada en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

Nom DNI
Cortés Martínez, Diego Miguel 24108470 P
Causa d’exclusió
No ha aportat l’original o còpia acarada del DNI.
No ha aportat còpia acarada del títol de llicenciat.

Nom DNI
Escolano Navarro, María Dolores 22452673 G
Causa d’exclusió
No ha aportat la declaració responsable.

Nom DNI
Sanz López, María José 05382549 C
Causa d’exclusió
No ha acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

Nom DNI
Vasallo Solis, Zacarías 11697765 B
Causa d’exclusió
No ha esmenat la declaració responsable.
No ha presentat còpia acarada del revers del títol de llicenciat.

Nom DNI
Villarroel Solano, Valentín 06946684 V
Causa d’exclusió
No ha aportat la declaració responsable.

— o —

Num. 7705
Resolució de la directora general de Farmàcia per la qual s’a-
prova la llista definitiva d’admesos i exclosos per participar en el
concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una oficina de farmàcia
a la zona farmacèutica de Marratxí

1. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per parti-
cipar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una nova oficina de farmàcia
a la zona farmacèutica de Marratxí, convocat per Resolució de la directora gene-
ral de Farmàcia de 27 d’abril de 2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010), i
atorgat el termini preceptiu per a l’esmena de les deficiències en les sol·licituds,
de conformitat amb allò que disposa la base V de l’esmentada Resolució.

2. Altrament, transcorregut el termini de quinze dies hàbils atorgat als
aspirants inicialment exclosos de la participació en el concurs de mèrits, per pre-
sentar les reclamacions i les al·legacions que considerin oportunes a la llista pro-
visional (BOIB núm. 32, de 3 de març de 2011).

3. Mitjançant Acord de la Comissió de Valoració de 24 de març de 2011
s’ha proposat la desestimació de les al·legacions presentades pels concursants
Ramón García González, María Teresa Balsalobre Burgos i María de los Llanos
Moreno Rodríguez, pels motius que consten a l’Acord i que resumidament són
els següents:

Les Resolucions de la Directora General de Farmàcia de 27 d’abril de
2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010) de convocatòries dels concursos
de mèrits per a l’adjudicació de les 18 oficines de farmàcia a les zones farma-
cèutiques de Mallorca i d’Eivissa disposen a la base IV que en el supòsit que
alguna sol·licitud no reuneixi els requisits exigits es concedirà un termini de 10
dies perquè l’interessat esmeni les deficiències o aporti la documentació reque-
rida. Aquest requeriment, així com totes les notificacions que s’hagin de fer als
participants en el concurs, es farà mitjançant publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

Aleshores, el mitjà de notificació és la publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, d’acord amb la base IV de les convocatòries i l’article 59.6 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú. Altrament, es pot accedir a totes les
notificacions a la pàgina web http://dgfarm.caib.es.

En conseqüència, es consideren exclosos els concursants que no han
esmenat la documentació a què feia referència el Requeriment d’esmena de
deficiències de les sol·licituds de 8 de novembre de 2010 (BOIB núm. 172, de
27 d’octubre de 2010), perquè a l’apartat 3 d’aquest requeriment se’ls apercebia
de què de no presentar la documentació assenyalada amb asterisc (*), consistent
en l’esmena de defectes en el document nacional d’identitat (no esmenar la pre-
sentació del document nacional d’identitat caducat, el qual no té cap valor d’a-
cord amb la normativa); en la sol·licitud; en el pagament de les taxes dins el ter-
mini (al·legar l’ impagament de les taxes per motius laborals o familiars); en la
declaració responsable (no aportar les declaracions responsables o no presentar-
les completes o per totes les farmàcies de  les què s’ha estat titular); en el títol
de farmàcia (per exemple, no aportar còpia acarada del títol de llicenciat), etc,
es consideraria que desistien de la sol·licitud de participació en el concurs.

Tampoc es poden estimar les al·legacions fonamentades en una confusió
quant a la ubicació de l’oficina de farmàcia objecte de concurs, donat que s’ha
comprovat que totes les sol·licituds dins termini identifiquen correctament totes
les oficina de farmàcia, inclosa la de la concursant que al·lega l’esmentat error
i que ha pagat la taxa fora de termini.

Per tant, aquesta Directora General tenint en compte aquesta proposta des-
estima aquestes al·legacions per les raons que consten en l’Acord de la
Comissió.

Quant a la sol·licitud de devolució de taxes presentades per Miguel Carlos
Capó Mir la Comissió ha acordat informar la petició i enviar tota la documen-
tació a la unitat de gestió econòmica de la Conselleria de Salut i Consum, per-
què tramiti l’oportú procediment.

Per tot l’exposat, dic la següent

Resolució

1. Aprovar i publicar en el BOIB la llista definitiva d’aspirants admesos i
exclosos per participar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una oficina
de farmàcia a la zona farmacèutica de Marratxí, convocat per Resolució de la
directora general de Farmàcia de 27 d’abril de 2010 (BOIB núm. 69, de 6 de
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maig de 2010).

2. La llista definitiva d’admesos figura a l’annex I d’aquesta Resolució i
a l’annex II figura la llista definitiva d’exclosos.

3. Desestimar les al·legacions presentades pels concursants Ramón García
González, María Teresa Balsalobre Burgos i María de los Llanos Moreno
Rodríguez.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució -que no exhaureix la vida administrativa- es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller de Salut i Consum en el termi-
ni d’un mes, d’acord amb allò previst a l’article 114.1 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, i 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.

La directora general de Farmàcia
Rosa M Alís Rodríguez

Palma, 1 d’abril de 2011

Annex I
Llista definitiva d’ admesos

Nom DNI
Borrás Urtubia, Teresa 16539531 R
Campos Martínez, Oscar A 43091919 Q
Coll Bibiloni, Joana M 43050749 Q
Conde Cerrato, Rafael Vicente 50288629 A
Corral Costa,  Luis J. 43079007 F
Chico Alfaro, Ana Maria 44271065 K
Delgado Sánchez, Olga 24153462 N
Escobar Simarro, Maria I. 37667039 P
Falomir Gómez, Teresa M 25381214 R
Ferrero Pérez, Inmaculada 52714153 Q
Folch Rubau, Judit 40308518 Y
García Aguiló, Eva 43075292 H
García Bartolomé, Maria S. 13301450 K
Gomis Hurtado, Eva 74185122 W
Gornals Gornals, M del Carmen 41391973 T
Guerrero Fernández, Elena 25168522 J
Ladaria LLiteras, Luis 41382732 M
Maroto Yagüe, Ana I. 03102872 B
Martín Navas, Maria I. 25299020 D
Martínez Jimeno, Luciana 48352435 H
Mestre Barceló, Maria M. 43069663 R
Mir Sagristá, Miguel 42945975 F
Miralles Coll, Miguel A. 43030741 H
Miró Josa, M. Luisa 42944216 L
Molleda Quintana, Maria R. 13794534 P
Moragues Malondra, Bárbara 78203149 K
Moranta Ribas, Francesc X 43071048 Y
Mudoy Servera, Francisca 43096266 Q
Muñoz Agullo, José F. 73913217 A
Nonay Salvatierra, Luis A. 16006380 J
Oliver Karger, Isabel 78214289 Y
Partera Fuentes, Concepción 24154220 B
Pérez García, Susana 09313696 F
Ribot Rodríguez, Fernando 08844807 L
Rodríguez Godoy, Ángela 43130240 L
Romaguera Bosch, Maria A. 43130385 A
Rubiales Prado, Eduardo 28384341 H
Sánchez San Fulgencio, Nieves 41455793 H
Sans Pou, Juan G. 43104868 Q
Sarriá Quiroga, Maria G. 33422791 L
Sebastià Casado, Vicente 20810858 K
Sitjar Garí, Agustina 43060937 S
Torrecillas Navarro, Rosa A 27526663 X
Tous Vanrell, Mateo J. 42984936 Y
Trian Sabater, Miquel 43023097 X
Veny Riera, Guillermo 34066122 V
Vila Vidal, Maria M. 42954245 C
Zaforteza Dezcallar, Maria 46226514 X

Annex II
Llista definitiva d’exclosos

Nom DNI
Balsalobre Burgos, Maria T. 06950997 Y
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol·licitud presentada en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de la taxa en el termini establert.

Nom DNI
Calderón Hernanz, Beatriz
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol·licitud en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

Nom DNI
Capó Mir, Miguel C 43065893 A
Causa d’exclusió
No ha aportat la còpia acarada del DNI.

Nom DNI
Escolano Navarro, Maria D 22452673 G
Causa d’exclusió
No ha aportat la declaració responsable.

Nom DNI
García González Ramón 42982793 W
Causa d’exclusió
No ha aportat la còpia acarada del DNI en vigor.

Nom DNI
Martínez Obregón, Alfonso 13788239 S
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol·licitud completa presentada en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

Nom DNI
Moreno Rodríguez, Llanos 05143100 R
Causa d’exclusió
No ha aportat còpia acarada del DNI.
No ha aportat còpia acarada del títol de llicenciada.
No ha aportat les declaracions responsables.

Nom DNI
Vasallo Solis, Zacarías 11697765 B
Causa d’exclusió
No ha esmenat la declaració responsable.
No ha presentat còpia acarada del revers del títol de llicenciat.

— o —

Num. 7707
Resolució de la directora general de Farmàcia per la qual s’a-
prova la llista definitiva d’admesos i exclosos per participar en el
concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una oficina de farmàcia
a la zona farmacèutica de Muro, dins del perímetre del sòl urbà
del nucli de Can Picafort, del terme municipal de Santa
Margalida

1. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per parti-
cipar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una nova oficina de farmàcia
a la zona farmacèutica de Muro, dins del perímetre del sòl urbà del nucli de Can
Picafort, del terme municipal de Santa Margalida, convocat per Resolució de la
directora general de Farmàcia de 27 d’abril de 2010 (BOIB núm. 69, de 6 de
maig de 2010), i atorgat el termini preceptiu per a l’esmena de les deficiències
en les sol·licituds, de conformitat amb allò que disposa la base V de l’esmenta-
da Resolució.

2. Altrament, transcorregut el termini de quinze dies hàbils atorgat als
aspirants inicialment exclosos de la participació en el concurs de mèrits, per pre-
sentar les reclamacions i les al·legacions que considerin oportunes a la llista pro-
visional (BOIB núm. 32, de 3 de març de 2011).

3. Mitjançant Acord de la Comissió de Valoració de 24 de març de 2011
s’ha proposat la desestimació de les al·legacions presentades per la concursant
María Teresa Balsalobre Burgos, pels motius que consten a l’Acord i que resu-
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midament són els següents:
Les Resolucions de la Directora General de Farmàcia de 27 d’abril de

2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010) de convocatòries dels concursos
de mèrits per a l’adjudicació de les 18 oficines de farmàcia a les zones farma-
cèutiques de Mallorca i d’Eivissa disposen a la base IV que en el supòsit que
alguna sol·licitud no reuneixi els requisits exigits es concedirà un termini de 10
dies perquè l’interessat esmeni les deficiències o aporti la documentació reque-
rida. Aquest requeriment, així com totes les notificacions que s’hagin de fer als
participants en el concurs, es farà mitjançant publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

Aleshores, el mitjà de notificació és la publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, d’acord amb la base IV de les convocatòries i l’article 59.6 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú. Altrament, es pot accedir a totes les
notificacions a la pàgina web http://dgfarm.caib.es.

En conseqüència, es consideren exclosos els concursants que no han
esmenat la documentació a què feia referència el Requeriment d’esmena de
deficiències de les sol·licituds de 8 de novembre de 2010 (BOIB núm. 172, de
27 d’octubre de 2010), perquè a l’apartat 3 d’aquest requeriment se’ls apercebia
de què de no presentar la documentació assenyalada amb asterisc (*), consistent
en l’esmena de defectes en el document nacional d’identitat (no esmenar la pre-
sentació del document nacional d’identitat caducat, el qual no té cap valor d’a-
cord amb la normativa); en la sol·licitud; en el pagament de les taxes dins el
termini (al·legar l’ impagament de les taxes per motius laborals o familiars); en
la declaració responsable (no aportar les declaracions responsables o no presen-
tar-les completes o per totes les farmàcies de  les què s’ha estat titular); en el
títol de farmàcia (per exemple, no aportar còpia acarada del títol de llicenciat),
etc, es consideraria que desistien de la sol·licitud de participació en el concurs.

Tampoc es poden estimar les al·legacions fonamentades en una confusió
quant a la ubicació de l’oficina de farmàcia objecte de concurs, donat que s’ha
comprovat que totes les sol·licituds dins termini identifiquen correctament totes
les oficina de farmàcia, inclosa la de la concursant que al·lega l’esmentat error
i que ha pagat la taxa fora de termini.

Per tant, aquesta Directora General tenint en compte aquesta proposta des-
estima aquestes al·legacions per les raons que consten en l’Acord de la
Comissió.

Quant a la sol·licitud de devolució de taxes presentades per Miguel Carlos
Capó Mir la Comissió ha acordat informar la petició i enviar tota la documen-
tació a la unitat de gestió econòmica de la Conselleria de Salut i Consum, per-
què tramiti l’oportú procediment.

Per tot l’exposat, dic la següent

Resolució

1. Aprovar i publicar en el BOIB la llista definitiva d’aspirants admesos i
exclosos per participar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una oficina
de farmàcia a la zona farmacèutica de Muro, dins del perímetre del sòl urbà del
nucli de Can Picafort, del terme municipal de Santa Margalida, convocat per
Resolució de la directora general de Farmàcia de 27 d’abril de 2010 (BOIB
núm. 69, de 6 de maig de 2010).

2. La llista definitiva d’admesos figura a l’annex I d’aquesta Resolució i
a l’annex II figura la llista definitiva d’exclosos.

3. Desestimar les al·legacions presentades per la concursant María Teresa
Balsalobre Burgos.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució -que no exhaureix la vida administrativa- es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller de Salut i Consum en el termi-
ni d’un mes, d’acord amb allò previst a l’article 114.1 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, i 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.

La directora general de Farmàcia
Rosa M Alís Rodríguez

Palma, 1 d’abril de 2011

Annex I
Llista definitiva d’ admesos

Nom DNI
Alomar Henríquez, Antonio 43090534 B
Altimira Hernández, Laura 47639262 Y
Belles Ferragut, Rosa María 43094763 P
Caballero Moreno, Irene 43096776 C
Cabrera Jaume, Gloria 43092582 N
Campos Martínez, Oscar Alberto 43091919 Q
Cimadevilla Miguel, David 01929131 Y
Coll Bibiloni, Joana Maria 43050749 Q
Conde Cerrato, Rafael Vicente 50288629 A
Crespí Gost, Antoni 43019674 Z
Chico Alfaro, Ana María 44271065 K
Eleta Narváez, M. Paz Antonia 45263393 Z
Escobar Simarro, María Isabel 37667039 P
Gamundi Cloquell, M. Antonia 18237150 J
García Bartolomé, M. Sonia 13301450 K
Genovart Sánchez, Ana María 37339956 P
González Marí, Marcela 18225409 W
Gornals Gornals, María del Carmen 41391973 T
Grandio García, M. de los Reyes 41500332 Y
Guerrero Fernández, Elena 25168522 J
Herrero de Oya, Enrique 08975754 G
Ladaria Lliteras, Luis 41382732 M
Llabrés Planas, Isabel 43022243 F
Magaña Carasa, Elena 01182993 B
Marí Sancho, Maria Isabel 43050564 S
Martínez Jimeno, Luciana 48352435 H
Mayol Mateu, Isabel 78211749 L
Miralles Coll, Miquel Àngel 43030741 H
Miró Josa, María Luisa 42944216 L
Moragues Malondra, Bárbara 78203149 K
Moranta Ribas, Francesc Xavier 43071048 Y
Muñoz Agullo, José Francisco 73913217 A
Nonay Salvatierra, Luis Alberto 16006380 J
Oliver Karger, Isabel 78214289 Y
Oliver Quetclas, Francisca Ana 18221846 G
Pérez García, Susana 09313696 F
Sarriá Quiroga, María Gloria 33422791 L
Sebastià Casado, Vicente 20810858 K
Torrecillas Navarro, Rosa Ana 27526663 X
Torres Mulet, Juan 42979757 W
Veny Riera, Guillermo 34066122 V
Verd Cirer, Joan Carles 43070609 G

Annex II
Llista definitiva d’exclosos

Nom DNI
Balsalobre Burgos, M. Teresa 06950997 Y
Causa d’exclusió
No ha acreditat la presentació de la sol·licitud en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de la taxa en el termini establert.

Nom DNI
Calderón Hernanz, Beatriz
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol·licitud en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

Nom DNI
Capó Mir, Miguel Carlos 43065893 A
Causa d’exclusió
No ha aportat còpia acarada del DNI.

Nom DNI
Escolano Navarro, María Dolores 22452673 G
Causa d’exclusió
No ha aportat la declaració responsable.

Nom DNI
Martínez Obregón, Alfonso 13788239 S
Causa d’exclusió
No ha presentat la sol·licitud completa en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

— o —

33BOIB 14-04-2011Num. 56

http://dgfarm.caib.es


Num. 7708
Resolució de la directora general de Farmàcia per la qual s’a-
prova la llista definitiva d’admesos i exclosos per participar en el
concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una oficina de farmàcia
a la zona farmacèutica de Muro, al perímetre del sòl urbà del
nucli de la Platja de Muro, en el terme municipal de Muro, des-
prés del Pont dels Anglesos direcció a Artà

1. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol•licituds per par-
ticipar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una nova oficina de farmà-
cia a la zona farmacèutica de Muro, al perímetre del sòl urbà del nucli de la
Platja de Muro, en el terme municipal de Muro, després del Pont dels Anglesos
direcció a Artà, convocat per Resolució de la directora general de Farmàcia de
27 d’abril de 2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010), i atorgat el termini
preceptiu per a l’esmena de les deficiències en les sol·licituds, de conformitat
amb allò que disposa la base V de l’esmentada Resolució.

2. Altrament, transcorregut el termini de quinze dies hàbils atorgat als
aspirants inicialment exclosos de la participació en el concurs de mèrits, per pre-
sentar les reclamacions i les al•legacions que considerin oportunes a la llista
provisional (BOIB núm. 32, de 3 de març de 2011).

3. Mitjançant Acord de la Comissió de Valoració de 24 de març de 2011
s’ha proposat la desestimació de les al·legacions presentades per la concursant
María Teresa Balsalobre Burgos, pels motius que consten a l’Acord i que resu-
midament són els següents:

Les Resolucions de la Directora General de Farmàcia de 27 d’abril de
2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010) de convocatòries dels concursos
de mèrits per a l’adjudicació de les 18 oficines de farmàcia a les zones farma-
cèutiques de Mallorca i d’Eivissa disposen a la base IV que en el supòsit que
alguna sol·licitud no reuneixi els requisits exigits es concedirà un termini de 10
dies perquè l’interessat esmeni les deficiències o aporti la documentació reque-
rida. Aquest requeriment, així com totes les notificacions que s’hagin de fer als
participants en el concurs, es farà mitjançant publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

Aleshores, el mitjà de notificació és la publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, d’acord amb la base IV de les convocatòries i l’article 59.6 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú. Altrament, es pot accedir a totes les
notificacions a la pàgina web http://dgfarm.caib.es.

En conseqüència, es consideren exclosos els concursants que no han
esmenat la documentació a què feia referència el Requeriment d’esmena de
deficiències de les sol•licituds de 8 de novembre de 2010 (BOIB núm. 172, de
27 d’octubre de 2010), perquè a l’apartat 3 d’aquest requeriment se’ls apercebia
de què de no presentar la documentació assenyalada amb asterisc (*), consistent
en l’esmena de defectes en el document nacional d’identitat (no esmenar la pre-
sentació del document nacional d’identitat caducat, el qual no té cap valor d’a-
cord amb la normativa); en la sol·licitud; en el pagament de les taxes dins el ter-
mini (al·legar l’ impagament de les taxes per motius laborals o familiars); en la
declaració responsable (no aportar les declaracions responsables o no presentar-
les completes o per totes les farmàcies de  les què s’ha estat titular); en el títol
de farmàcia (per exemple, no aportar còpia acarada del títol de llicenciat), etc,
es consideraria que desistien de la sol·licitud de participació en el concurs.

Tampoc es poden estimar les al·legacions fonamentades en una confusió
quant a la ubicació de l’oficina de farmàcia objecte de concurs, donat que s’ha
comprovat que totes les sol·licituds dins termini identifiquen correctament totes
les oficina de farmàcia, inclosa la de la concursant que al·lega l’esmentat error
i que ha pagat la taxa fora de termini.

Per tant, aquesta Directora General tenint en compte aquesta proposta des-
estima aquestes al·legacions per les raons que consten en l’Acord de la
Comissió.

Per tot l’exposat, dic la següent

Resolució

1. Aprovar i publicar en el BOIB la llista definitiva d’aspirants admesos i
exclosos per participar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una oficina
de farmàcia a la zona farmacèutica de Muro, al perímetre del sòl urbà del nucli
de la Platja de Muro, en el terme municipal de Muro, després del Pont dels
Anglesos direcció a Artà, convocat per Resolució de la directora general de
Farmàcia de 27 d’abril de 2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010).

2. La llista definitiva d’admesos figura a l’annex I d’aquesta Resolució i
a l’annex II figura la llista definitiva d’exclosos.

3. Desestimar les al·legacions presentades per la concursant María Teresa
Balsalobre Burgos.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució -que no exhaureix la vida administrativa- es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller de Salut i Consum en el termi-
ni d’un mes, d’acord amb allò previst a l’article 114.1 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, i 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.

La directora general de Farmàcia
Rosa M Alís Rodríguez

Palma, 1 d’abril de 2011

Annex I
Llista definitiva d’ admesos

Nom DNI
Altimira Hernández, Laura 47639262 Y
Anton Bru, Tomás V. 21950086 J
Bauzá Servera Ana M. 34066599 B
Caballero Moreno, Irene 43096776 C
Campos Martínez, Oscar A 43091919 Q
Collado Martínez, Maria C. 23236531 E
Conde Cerrato, Rafael Vicente 50288629 A
Chico Alfaro, Ana Maria 44271065 K
Doce Marcos, Patricia 32831881 W
Gamundi Cloquell, Maria A. 18237150 J
García Bartolomé, Maria S. 13301450 K
Genovart Sánchez, Ana M. 37339956 P
González Marí, Marcela 18225409 W
Gornals Gornals, Maria C. 41391973 T
Guerrero Fernández, Elena 25168522 J
López Salas, Melchor 18227111 W
Magaña Carasa, Elena 01182993 B
Marí Sancho, Maria I. 43050564 S
Mayol Mateu, Isabel 78211749 L
Miralles Coll, Miguel A. 43030741 H
Miró Josa, M. Luisa 42944216 L
Moragues Malondra, Bárbara 78203149 K
Morales Cobos, Miriam D. 43187299 S
Oliver Karger, Isabel 78214289 Y
Pérez Sanz, Cristina 43090218 V
Pons de Ves, Francisca 43112174 P
Sampol Vicens, Antonia 42968340 Q
Sebastià Casado, Vicente 20810858 K
Veny Riera, Guillermo 34066122 V
Verd Cirer, Joan Carles 43070609 G

Annex II
Llista definitiva d’exclosos

Nom DNI
Balsalobre Burgos, Maria T. 06950997 Y
Causa d’exclusió
No ha presentat la sol·licitud en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de la taxa en el termini establert.

Nom DNI
Calderón Hernanz, Beatriz
Causa d’exclusió
No ha acreditat la presentació de la sol·licitud en el termini establert.
No ha acreditar el pagament de les taxes en el termini establert.

Nom DNI
Escolano Navarro, Maria D. 22452673 G
Causa d’exclusió
No ha aportat la declaració responsable.

Nom DNI
Gutiérrez Rosselló, Maria A. 37337374 W

34 BOIB Num. 56 14-04-2011

http://dgfarm.caib.es


Causa d’exclusió
No ha presentat còpia del DNI en vigor.

Nom DNI
Martínez Obregón, Alfonso 13788239 S
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol·licitud completa en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

— o —

Num. 7710
Resolució de la directora general de Farmàcia per la qual s’a-
prova la llista definitiva d’admesos i exclosos per participar en el
concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una oficina de farmàcia
a la zona farmacèutica de Muro, dins del perímetre del sòl urbà
de la localitat de Santa Margalida

1. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per parti-
cipar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una nova oficina de farmàcia
a la zona farmacèutica de Muro, dins del perímetre del sòl urbà de la localitat de
Santa Margalida, convocat per Resolució de la directora general de Farmàcia de
27 d’abril de 2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010), i atorgat el termini
preceptiu per a l’esmena de les deficiències en les sol·licituds, de conformitat
amb allò que disposa la base V de l’esmentada Resolució.

2. Altrament, transcorregut el termini de quinze dies hàbils atorgat als
aspirants inicialment exclosos de la participació en el concurs de mèrits, per pre-
sentar les reclamacions i les al·legacions que considerin oportunes a la llista pro-
visional (BOIB núm. 32, de 3 de març de 2011).

3. Mitjançant Acord de la Comissió de Valoració de 24 de març de 2011
s’ha proposat la desestimació de les al·legacions presentades per la concursant
María Teresa Balsalobre Burgos, pels motius que consten a l’Acord i que resu-
midament són els següents:

Les Resolucions de la Directora General de Farmàcia de 27 d’abril de
2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010) de convocatòries dels concursos
de mèrits per a l’adjudicació de les 18 oficines de farmàcia a les zones farma-
cèutiques de Mallorca i d’Eivissa disposen a la base IV que en el supòsit que
alguna sol•licitud no reuneixi els requisits exigits es concedirà un termini de 10
dies perquè l’interessat esmeni les deficiències o aporti la documentació reque-
rida. Aquest requeriment, així com totes les notificacions que s’hagin de fer als
participants en el concurs, es farà mitjançant publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

Aleshores, el mitjà de notificació és la publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, d’acord amb la base IV de les convocatòries i l’article 59.6 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú. Altrament, es pot accedir a totes les
notificacions a la pàgina web http://dgfarm.caib.es.

En conseqüència, es consideren exclosos els concursants que no han
esmenat la documentació a què feia referència el Requeriment d’esmena de
deficiències de les sol·licituds de 8 de novembre de 2010 (BOIB núm. 172, de
27 d’octubre de 2010), perquè a l’apartat 3 d’aquest requeriment se’ls apercebia
de què de no presentar la documentació assenyalada amb asterisc (*), consistent
en l’esmena de defectes en el document nacional d’identitat (no esmenar la pre-
sentació del document nacional d’identitat caducat, el qual no té cap valor d’a-
cord amb la normativa); en la sol·licitud; en el pagament de les taxes dins el ter-
mini (al·legar l’ impagament de les taxes per motius laborals o familiars); en la
declaració responsable (no aportar les declaracions responsables o no presentar-
les completes o per totes les farmàcies de  les què s’ha estat titular); en el títol
de farmàcia (per exemple, no aportar còpia acarada del títol de llicenciat), etc,
es consideraria que desistien de la sol·licitud de participació en el concurs.

Tampoc es poden estimar les al·legacions fonamentades en una confusió
quant a la ubicació de l’oficina de farmàcia objecte de concurs, donat que s’ha
comprovat que totes les sol·licituds dins termini identifiquen correctament totes
les oficina de farmàcia, inclosa la de la concursant que al·lega l’esmentat error
i que ha pagat la taxa fora de termini.

Per tant, aquesta Directora General tenint en compte aquesta proposta des-
estima aquestes al·legacions per les raons que consten en l’Acord de la
Comissió.

Per tot l’exposat, dic la següent

Resolució

1. Aprovar i publicar en el BOIB la llista definitiva d’aspirants admesos i
exclosos per participar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una oficina
de farmàcia a la zona farmacèutica de Muro, dins del perímetre del sòl urbà de
la localitat de Santa Margalida, convocat per Resolució de la directora general
de Farmàcia de 27 d’abril de 2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010).

2. La llista definitiva d’admesos figura a l’annex I d’aquesta Resolució i
a l’annex II figura la llista definitiva d’exclosos.

3. Desestimar les al·legacions presentades per la concursant María Teresa
Balsalobre Burgos.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució -que no exhaureix la vida administrativa- es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller de Salut i Consum en el termi-
ni d’un mes, d’acord amb allò previst a l’article 114.1 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, i 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.

La directora general de Farmàcia
Rosa M Alís Rodríguez

Palma, 1 d’abril de 2011

Annex I
Llista definitiva d’ admesos

Nom DNI
Alomar Henríquez, Antonio 43090534 B
Altimira Hernández, Laura 47639262 Y
Belles Ferragut, Rosa María 43094763 P
Borras Urtubia, Teresa 16539531 R
Caballero Moreno, Irene 43096776 C
Campos Martínez, Oscar Alberto 43091919 Q
Cimadevilla Miguel, David 01929131 Y
Coll Bibiloni, Joana Maria 43050749 Q
Collado Martínez, María Carmen 23236531 E
Conde Cerrato, Rafael Vicente 50288629 A
Crespí Gost, Antoni 43019674 Z
Chico Alfaro, Ana María 44271065 K
Doce Marcos, Patricia 32831881 W
Escobar Simarro, María Isabel 37667039 P
Folch Rubau, Judit 40308518 Y
Gamundí Cloquell, M. Antonia 18237150 J
García Bartolomé, M. Sonia 13301450 K
Genovart Sánchez, Ana María 37339956 P
González Marí, Marcela 18225409 W
Gornals Gornals, María del Carmen 41391973 T
Grandio García, M. de los Reyes 41500332 Y
Grimalt Rosselló, Maria Joana 43147550 X
Guerrero Fernández, Elena 25168522 J
Llabrés Planas, Isabel 43022243 F
Magaña Carasa, Elena 01182993 B
Marí Sancho, María Isabel 43050564 S
Mayol Mateu, Isabel 78211749 L
Miralles Coll, Miquel Àngel 43030741 H
Miró Josa, María Luisa 42944216 L
Moragues Malondra, Bárbara 78203149 K
Oliver Karger, Isabel 78214289 Y
Rey de la Barrera, María Adelaida 33794696 Z
Riera Cladera, Ana María 43109042 G
Rodríguez Godoy, Angela 43130240 L
Sánchez San Fulgencio, Nieves 41455793 H
Sebastià Casado, Vicente 20810858 K
Trian Sabater, Miguel 43023097 X
Valor Alcalde, Julián Alberto 21631821 E
Vaquer Pascual, Joana Maria 18219996 V
Veny Riera, Guillermo 34066122 V
Verd Cirer, Joan Carles 43070609 G
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Annex II
Llista definitiva d’exclosos

Nom DNI
Balsalobre Burgos, M. Teresa 06950997 Y
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol•licitud en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de la taxa en el termini establert.

Nom DNI
Calderón Hernanz, Beatriz
Causa d’exclusió
No ha acreditat la presentació de la sol•licitud en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

Nom DNI
Cortés Martínez, Diego Miguel 24108470 P
Causa d’exclusió
No ha aportat còpia acarada del DNI.
No ha aportat còpia acarada del títol de llicenciat.

Nom DNI
Díaz Fernández, Julián 25394561 P
Causa d’exclusió
No ha acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

Nom DNI
Escolano Navarro, María Dolores 22452673 G
Causa d’exclusió
No ha aportat la declaració responsable.

Nom DNI
Martínez Obregón, Alfonso 13788239 S
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol•licitud completa en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

— o —

Num. 7711
Resolució de la directora general de Farmàcia per la qual s’a-
prova la llista definitiva d’admesos i exclosos per participar en el
concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una oficina de farmàcia
a la zona farmacèutica de Pollença, en el perímetre del nucli
urbà del Port de Pollença

1. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per parti-
cipar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una nova oficina de farmàcia
a la zona farmacèutica de Pollença, en el perímetre del nucli urbà del Port de
Pollença, convocat per Resolució de la directora general de Farmàcia de 27 d’a-
bril de 2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010) i atorgat el termini precep-
tiu per a l’esmena de les deficiències en les sol·licituds, de conformitat amb allò
que disposa la base V de l’esmentada Resolució.

2. Altrament, transcorregut el termini de quinze dies hàbils atorgat als
aspirants inicialment exclosos de la participació en el concurs de mèrits, per pre-
sentar les reclamacions i les al·legacions que considerin oportunes a la llista pro-
visional (BOIB núm. 32, de 3 de març de 2011).

3. Mitjançant Acord de la Comissió de Valoració de 24 de març de 2011
s’ha proposat la desestimació de les al·legacions presentades per la concursant
María Teresa Balsalobre Burgos, pels motius que consten a l’Acord i que resu-
midament són els següents:

Les Resolucions de la Directora General de Farmàcia de 27 d’abril de
2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010) de convocatòries dels concursos
de mèrits per a l’adjudicació de les 18 oficines de farmàcia a les zones farma-
cèutiques de Mallorca i d’Eivissa disposen a la base IV que en el supòsit que
alguna sol·licitud no reuneixi els requisits exigits es concedirà un termini de 10
dies perquè l’interessat esmeni les deficiències o aporti la documentació reque-
rida. Aquest requeriment, així com totes les notificacions que s’hagin de fer als
participants en el concurs, es farà mitjançant publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

Aleshores, el mitjà de notificació és la publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, d’acord amb la base IV de les convocatòries i l’article 59.6 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-

ques i del procediment administratiu comú. Altrament, es pot accedir a totes les
notificacions a la pàgina web http://dgfarm.caib.es.

En conseqüència, es consideren exclosos els concursants que no han
esmenat la documentació a què feia referència el Requeriment d’esmena de
deficiències de les sol·licituds de 8 de novembre de 2010 (BOIB núm. 172, de
27 d’octubre de 2010), perquè a l’apartat 3 d’aquest requeriment se’ls apercebia
de què de no presentar la documentació assenyalada amb asterisc (*), consistent
en l’esmena de defectes en el document nacional d’identitat (no esmenar la pre-
sentació del document nacional d’identitat caducat, el qual no té cap valor d’a-
cord amb la normativa); en la sol·licitud; en el pagament de les taxes dins el ter-
mini (al·legar l’ impagament de les taxes per motius laborals o familiars); en la
declaració responsable (no aportar les declaracions responsables o no presentar-
les completes o per totes les farmàcies de  les què s’ha estat titular); en el títol
de farmàcia (per exemple, no aportar còpia acarada del títol de llicenciat), etc,
es consideraria que desistien de la sol·licitud de participació en el concurs.

Tampoc es poden estimar les al·legacions fonamentades en una confusió
quant a la ubicació de l’oficina de farmàcia objecte de concurs, donat que s’ha
comprovat que totes les sol·licituds dins termini identifiquen correctament totes
les oficina de farmàcia, inclosa la de la concursant que al·lega l’esmentat error
i que ha pagat la taxa fora de termini.

Per tant, aquesta Directora General tenint en compte aquesta proposta des-
estima aquestes al·legacions per les raons que consten en l’Acord de la
Comissió.

Quant a la sol·licitud de devolució de taxes presentades per Miguel Carlos
Capó Mir la Comissió ha acordat informar la petició i enviar tota la documen-
tació a la unitat de gestió econòmica de la Conselleria de Salut i Consum, per-
què tramiti l’oportú procediment.

Per tot l’exposat, dic la següent

Resolució

1. Aprovar i publicar en el BOIB la llista definitiva d’aspirants admesos i
exclosos per participar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una oficina
de farmàcia a la zona farmacèutica de Pollença, en el perímetre del nucli urbà
del Port de Pollença, convocat per Resolució de la directora general de Farmàcia
de 27 d’abril de 2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010).

2. La llista definitiva d’admesos figura a l’annex I d’aquesta Resolució i
a l’annex II figura la llista definitiva d’exclosos.

3. Desestimar les al·legacions presentades per la concursant María Teresa
Balsalobre Burgos.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució -que no exhaureix la vida administrativa- es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller de Salut i Consum en el termi-
ni d’un mes, d’acord amb allò previst a l’article 114.1 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, i 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.

La directora general de Farmàcia
Rosa M Alís Rodríguez

Palma, 1 d’abril de 2011

Annex I
Llista definitiva d’ admesos

Nom DNI
Anton Bru, Tomás V 21950086 J
Bauzá Servera, Ana M. 34066599 B
Caballero Moreno, Irene 43096776 C
Campos Martínez, Oscar Alberto 43091919 Q
Cimadevilla Miguel, David 01929131 Y
Coll Bibiloni, Joana Maria 43050749 Q
Collado Martínez, Maria C. 23236531 E
Conde Cerrato, Rafael Vicente 50288629 A
Crespí Gost, Antoni 43019674 Z
Chico Alfaro, Ana María 44271065 K
Eleta Narváez, M. Paz Antonia 45263393 Z

36 BOIB Num. 56 14-04-2011

http://dgfarm.caib.es


Falomir Gómez, Teresa M 25381214 R
Gamundi Cloquell, M. Antonia 18237150 J
García Bartolomé, M. Sonia 13301450 K
Gornals Gornals, María del Carmen 41391973 T
Guerrero Fernández, Elena 25168522 J
Herrero de Oya, Enrique 08975754 G
Ignoto Campos, Francisco Manuel 22471060 Z
Llabrés Planas, Isabel 43022243 F
Magaña Carasa, Elena 01182993 B
Martínez Jimeno, Luciana 48352435 H
Mayol Mateu, Isabel 78211749 L
Miralles Coll, Miquel Àngel 43030741 H
Miró Josa, María Luisa 42944216 L
Molleda Quintana, Maria R. 13794534 P
Moragues Malondra, Bárbara 78203149 K
Morales Cobos, Miriam D 43187299 S
Oliver Colom, Aina 43115848 W
Oliver Karger, Isabel 78214289 Y
Pérez García, Susana 09313696 F
Pérez Sanz, Cristina 43090218 V
Pizá Vidal, Margarita V. 43100976 B
Ribot Rodríguez, Fernando 08844807 L
Romaguera Bosch, Maria A. 43130385 A
Rubiales Prado, Eduardo 28384341 H
Sánchez San Fulgencio, Nieves 41455793 H
Sebastià Casado, Vicente 20810858 K
Veny Riera, Guillermo 34066122 V
Verd Cirer, Joan Carles 43070609 G

Annex II
Llista definitiva d’exclosos

Nom DNI
Balsalobre Burgos, Mª Teresa 06950997 Y
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol·licitud presentada en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de la taxa en el termini establert.

Nom DNI
Calderón Hernanz, Beatriz
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol·licitud en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

Nom DNI
Capó Mir, Miguel Carlos 43065893 A
Causa d’exclusió
No ha aportat còpia acarada del DNI.

Nom DNI
Escolano Navarro, María Dolores 22452673 G
Causa d’exclusió
No ha aportat la declaració responsable.

Nom DNI
Gutiérrez Rosselló, Maria A. 37337374 W
Causa d’exclusió
No ha presentat còpia del DNI en vigor.

Nom DNI
Martínez Obregón, Alfonso 13788239 S
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol·licitud completa en el termini establert.
No ha acreditar el pagament de les taxes en el termini establert.

— o —

Num. 7712
Resolució de la directora general de Farmàcia per la qual s’a-
prova la llista definitiva d’admesos i exclosos per participar en el
concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una oficina de farmàcia
a la zona farmacèutica de Santanyí, al nucli de Calonge

1. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per parti-
cipar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una nova oficina de farmàcia
a la zona farmacèutica de Santanyí, al nucli de Calonge, convocat per Resolució

de la directora general de Farmàcia de 27 d’abril de 2010 (BOIB núm. 69, de 6
de maig de 2010), i atorgat el termini preceptiu per a l’esmena de les deficièn-
cies en les sol·licituds, de conformitat amb allò que disposa la base V de l’es-
mentada Resolució.

2. Altrament, transcorregut el termini de quinze dies hàbils atorgat als
aspirants inicialment exclosos de la participació en el concurs de mèrits, per pre-
sentar les reclamacions i les al·legacions que considerin oportunes a la llista pro-
visional (BOIB núm. 32, de 3 de març de 2011).

3. Mitjançant Acord de la Comissió de Valoració de 24 de març de 2011
s’ha proposat la desestimació de les al·legacions presentades per les concursants
María Teresa Balsalobre Burgos i María de los Llanos Moreno Rodríguez, pels
motius que consten a l’Acord i que resumidament són els següents:

Les Resolucions de la Directora General de Farmàcia de 27 d’abril de
2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010) de convocatòries dels concursos
de mèrits per a l’adjudicació de les 18 oficines de farmàcia a les zones farma-
cèutiques de Mallorca i d’Eivissa disposen a la base IV que en el supòsit que
alguna sol·licitud no reuneixi els requisits exigits es concedirà un termini de 10
dies perquè l’interessat esmeni les deficiències o aporti la documentació reque-
rida. Aquest requeriment, així com totes les notificacions que s’hagin de fer als
participants en el concurs, es farà mitjançant publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

Aleshores, el mitjà de notificació és la publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, d’acord amb la base IV de les convocatòries i l’article 59.6 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú. Altrament, es pot accedir a totes les
notificacions a la pàgina web http://dgfarm.caib.es.

En conseqüència, es consideren exclosos els concursants que no han
esmenat la documentació a què feia referència el Requeriment d’esmena de
deficiències de les sol·licituds de 8 de novembre de 2010 (BOIB núm. 172, de
27 d’octubre de 2010), perquè a l’apartat 3 d’aquest requeriment se’ls apercebia
de què de no presentar la documentació assenyalada amb asterisc (*), consistent
en l’esmena de defectes en el document nacional d’identitat (no esmenar la pre-
sentació del document nacional d’identitat caducat, el qual no té cap valor d’a-
cord amb la normativa); en la sol·licitud; en el pagament de les taxes dins el ter-
mini (al·legar l’ impagament de les taxes per motius laborals o familiars); en la
declaració responsable (no aportar les declaracions responsables o no presentar-
les completes o per totes les farmàcies de  les què s’ha estat titular); en el títol
de farmàcia (per exemple, no aportar còpia acarada del títol de llicenciat), etc,
es consideraria que desistien de la sol·licitud de participació en el concurs.

Tampoc es poden estimar les al·legacions fonamentades en una confusió
quant a la ubicació de l’oficina de farmàcia objecte de concurs, donat que s’ha
comprovat que totes les sol·licituds dins termini identifiquen correctament totes
les oficina de farmàcia, inclosa la de la concursant que al·lega l’esmentat error
i que ha pagat la taxa fora de termini.

Per tant, aquesta Directora General tenint en compte aquesta proposta des-
estima aquestes al·legacions per les raons que consten en l’Acord de la
Comissió.

Per tot l’exposat, dic la següent

Resolució

1. Aprovar i publicar en el BOIB la llista definitiva d’aspirants admesos i
exclosos per participar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una oficina
de farmàcia a la zona farmacèutica de Santanyí, al nucli de Calonge, convocat
per Resolució de la directora general de Farmàcia de 27 d’abril de 2010 (BOIB
núm. 69, de 6 de maig de 2010).

2. La llista definitiva d’admesos figura a l’annex I d’aquesta Resolució i
a l’annex II figura la llista definitiva d’exclosos.

3. Desestimar les al·legacions presentades per les concursants María
Teresa Balsalobre Burgos i María de los Llanos Moreno Rodríguez.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució -que no exhaureix la vida administrativa- es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller de Salut i Consum en el termi-
ni d’un mes, d’acord amb allò previst a l’article 114.1 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
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règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La directora general de Farmàcia
Rosa M Alís Rodríguez

Palma, 1 d’abril de 2011

Annex I
Llista definitiva d’ admesos

Nom DNI
Alomar Henríquez, Antonio 43090534 B
Barceló Obrador, Antoni 78206542 X
Bauzá Servera, Ana M. 34066599 B
Borrás Urtubia, Teresa 16539531 R
Collado Martínez, Maria C. 23236531 E
Conde Cerrato, Rafael Vicente 50288629 A
Chico Alfaro, Ana María 44271065 K
Doce Martos, Patricia 32831881 W
España Lladó, Águeda 43153226 M
García Bartolomé, M. Sonia 13301450 K
Gornals Gornals, María del Carmen 41391973 T
Guerrero Fernández, Elena 25168522 J
Marín García, Eduardo J. 52753372 C
Miró Josa, María Luisa 42944216 L
Oliver Tormo, Bartomeu 43023584 Z
Rey de la Barrera, Maria A. 33794696  Z
Sastre Gayá, Gerard 43143023 Z
Sebastià Casado, Vicente 20810858 K
Torrecillas Navarro, Rosa A. 27526663 X
Trian Sabater, Miguel 43023097 X
Vaquer Pascual, Joana M. 18219996 V
Veny Riera, Guillermo 34066122 V

Annex II
Llista definitiva d’exclosos

Nom DNI
Balsalobre Burgos, Mª Teresa 06950997 Y
Causa d’exclusió
No ha acreditat la presentació de la sol·licitud en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de la taxa en el termini establert.

Nom DNI
Bernabé Muñoz, Cristina 48610977 V
Causa d’exclusió
No ha acreditar la presentació de la sol·licitud en el termini establert.
No ha aportat el títol de llicenciada.

Nom DNI
Calderón Hernanz, Beatriz
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol·licitud presentada en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

Nom DNI
Escolano Navarro, María Dolores 22452673 G
Causa d’exclusió
No ha aportat la declaració responsable.

Nom DNI
Garau Mut, Eva M. 43074453 F
Causa d’exclusió
No ha aportat còpia acarada del revers del títol de llicenciada.

Nom DNI
Hormaechea Pérez, Estíbaliz 14261697 H
Causa d’exclusió
No ha aportat còpia acarada del DNI.

Nom DNI
Martínez Obregón, Alfonso 13788239 S
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol·licitud completa en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

Nom DNI

Moreno Rodríguez, Llanos 05143100 R
Causa d’exclusió
No ha aportat còpia acarada del DNI.
No ha aportat còpia acarada del títol de llicenciada.
No ha aportat les declaracions responsables.

— o —

Num. 7713
Resolució de la directora general de Farmàcia per la qual s’a-
prova la llista definitiva d’admesos i exclosos per participar en el
concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una oficina de farmàcia
a la zona farmacèutica de  Son Servera, al perímetre del sòl urbà
del nucli de Cala Millor, del terme municipal de Son Servera

1. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per parti-
cipar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una nova oficina de farmàcia
a la zona farmacèutica de  Son Servera, al perímetre del sòl urbà del nucli de
Cala Millor, del terme municipal de Son Servera, convocat per Resolució de la
directora general de Farmàcia de 27 d’abril de 2010 (BOIB núm. 69, de 6 de
maig de 2010), i atorgat el termini preceptiu per a l’esmena de les deficiències
en les sol·licituds, de conformitat amb allò que disposa la base V de l’esmenta-
da Resolució.

2. Altrament, transcorregut el termini de quinze dies hàbils atorgat als
aspirants inicialment exclosos de la participació en el concurs de mèrits, per pre-
sentar les reclamacions i les al·legacions que considerin oportunes a la llista pro-
visional (BOIB núm. 32, de 3 de març de 2011).

3. Mitjançant Acord de la Comissió de Valoració de 24 de març de 2011
s’ha proposat la desestimació de les al·legacions presentades per la concursant
María Teresa Balsalobre Burgos, pels motius que consten a l’Acord i que resu-
midament són els següents:

Les Resolucions de la Directora General de Farmàcia de 27 d’abril de
2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010) de convocatòries dels concursos
de mèrits per a l’adjudicació de les 18 oficines de farmàcia a les zones farma-
cèutiques de Mallorca i d’Eivissa disposen a la base IV que en el supòsit que
alguna sol•licitud no reuneixi els requisits exigits es concedirà un termini de 10
dies perquè l’interessat esmeni les deficiències o aporti la documentació reque-
rida. Aquest requeriment, així com totes les notificacions que s’hagin de fer als
participants en el concurs, es farà mitjançant publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

Aleshores, el mitjà de notificació és la publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, d’acord amb la base IV de les convocatòries i l’article 59.6 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú. Altrament, es pot accedir a totes les
notificacions a la pàgina web http://dgfarm.caib.es.

En conseqüència, es consideren exclosos els concursants que no han
esmenat la documentació a què feia referència el Requeriment d’esmena de
deficiències de les sol·licituds de 8 de novembre de 2010 (BOIB núm. 172, de
27 d’octubre de 2010), perquè a l’apartat 3 d’aquest requeriment se’ls apercebia
de què de no presentar la documentació assenyalada amb asterisc (*), consistent
en l’esmena de defectes en el document nacional d’identitat (no esmenar la pre-
sentació del document nacional d’identitat caducat, el qual no té cap valor d’a-
cord amb la normativa); en la sol·licitud; en el pagament de les taxes dins el ter-
mini (al·legar l’ impagament de les taxes per motius laborals o familiars); en la
declaració responsable (no aportar les declaracions responsables o no presentar-
les completes o per totes les farmàcies de  les què s’ha estat titular); en el títol
de farmàcia (per exemple, no aportar còpia acarada del títol de llicenciat), etc,
es consideraria que desistien de la sol·licitud de participació en el concurs.

Tampoc es poden estimar les al·legacions fonamentades en una confusió
quant a la ubicació de l’oficina de farmàcia objecte de concurs, donat que s’ha
comprovat que totes les sol·licituds dins termini identifiquen correctament totes
les oficina de farmàcia, inclosa la de la concursant que al·lega l’esmentat error
i que ha pagat la taxa fora de termini.

Per tant, aquesta Directora General tenint en compte aquesta proposta des-
estima aquestes al·legacions per les raons que consten en l’Acord de la
Comissió.

Per tot l’exposat, dic la següent

Resolució
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1. Aprovar i publicar en el BOIB la llista definitiva d’aspirants admesos i
exclosos per participar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una oficina
de farmàcia a la zona farmacèutica de Son Servera, al perímetre del sòl urbà del
nucli de Cala Millor, del terme municipal de Son Servera, convocat per
Resolució de la directora general de Farmàcia de 27 d’abril de  2010 (BOIB
núm. 69, de 6 de maig de 2010).

2. La llista definitiva d’admesos figura a l’annex I d’aquesta Resolució i
a l’annex II figura la llista definitiva d’exclosos.

3. Desestimar les al·legacions presentades per la concursant María Teresa
Balsalobre Burgos.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució -que no exhaureix la vida administrativa- es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller de Salut i Consum en el termi-
ni d’un mes, d’acord amb allò previst a l’article 114.1 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, i 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.

La directora general de Farmàcia
Rosa M Alís Rodríguez

Palma, 1 d’abril de 2011

Annex I
Llista definitiva d’ admesos

Nom DNI
Anton Bru, Tomás V. 21950086 J
Cabrer Servera, Paloma 43098560 X
Conde Cerrato, Rafael Vicente 50288629 A
Crespí Gost, Antoni 43019674 Z
Chico Alfaro, Ana María 44271065 K
Escobar Simarro, Maria I. 37667039 P
García Bartolomé, M. Sonia 13301450 K
Genovart Sánchez, Ana M. 37339956 P
González Marí, Marcela 18225409 W
Gornals Gornals, María del Carmen 41391973 T
Grandío García, Maria R. 41500332 Y
Guerrero Fernández, Elena 25168522 J
Ignoto Campos, Francisco Manuel 22471060 Z
Marí Sancho, María I. 43050564 S
Miralles Coll, Miquel A. 43030741 H
Miró Josa, María Luisa 42944216 L
Moragues Malondra, Bárbara 78203149 K
Oliver Karger, Isabel 78214289 Y
Palmer Llaneras, Juan L. 18221046 D
Rodríguez Castells, Paula 33528850 W
Rubiales Prado, Eduardo 28384341 H
Sebastià Casado, Vicente 20810858 K
Trian Sabater, Miguel 43023097 X
Vaquer Pascual, Joana M. 18219996 V
Veny Riera, Guillermo 34066122 V
Verd Cirer, Joan Carles 43070609 G

Annex II
Llista definitiva d’exclosos

Nom DNI
Balsalobre Burgos, Mª Teresa 06950997 Y
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol•licitud presentada en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de la taxa en el termini establert.

Nom DNI
Calderón Hernanz, Beatriz
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol•licitud presentada en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

Nom DNI
Escolano Navarro, María Dolores 22452673 G
Causa d’exclusió

No ha aportat la declaració responsable.

Nom DNI
Ginard Bosch, Catalina A. 43091694 K
Causa d’exclusió
No ha aportat la còpia acarada del DNI.
No ha aportat la còpia acarada del revers del títol de llicenciada.

Nom DNI
Martínez Obregón, Alfonso 13788239 S
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol•licitud completa presentada en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

Nom DNI
Moreno Sánchez, Almudena 24386393 E
Causa d’exclusió
No ha aportat còpia acarada del títol de llicenciada.

Nom DNI
Vasallo Solís, Zacarías 11697765 B
Causa d’exclusió
No ha esmenat la declaració responsable.
No ha presentat còpia acarada del revers del títol de llicenciat.

— o —

Num. 7714
Resolució de la directora general de Farmàcia per la qual s’a-
prova la llista definitiva d’admesos i exclosos per participar en el
concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una oficina de farmàcia
a la zona farmacèutica de Son Servera, en el perímetre del sòl
urbà de la localitat de Son Servera

1. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per parti-
cipar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una nova oficina de farmàcia
a la zona farmacèutica de Son Servera, en el perímetre del sòl urbà de la locali-
tat de Son Servera, convocat per Resolució de la directora general de Farmàcia
de 27 d’abril de 2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010), i atorgat el ter-
mini preceptiu per a l’esmena de les deficiències en les sol·licituds, de confor-
mitat amb allò que disposa la base V de l’esmentada Resolució.

2. Altrament, transcorregut el termini de quinze dies hàbils atorgat als
aspirants inicialment exclosos de la participació en el concurs de mèrits, per pre-
sentar les reclamacions i les al·legacions que considerin oportunes a la llista pro-
visional (BOIB núm. 32, de 3 de març de 2011).

3. Mitjançant Acord de la Comissió de Valoració de 24 de març de 2011
s’ha proposat la desestimació de les al·legacions presentades per la concursant
María Teresa Balsalobre Burgos, pels motius que consten a l’Acord i que resu-
midament són els següents:

Les Resolucions de la Directora General de Farmàcia de 27 d’abril de
2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010) de convocatòries dels concursos
de mèrits per a l’adjudicació de les 18 oficines de farmàcia a les zones farma-
cèutiques de Mallorca i d’Eivissa disposen a la base IV que en el supòsit que
alguna sol•licitud no reuneixi els requisits exigits es concedirà un termini de 10
dies perquè l’interessat esmeni les deficiències o aporti la documentació reque-
rida. Aquest requeriment, així com totes les notificacions que s’hagin de fer als
participants en el concurs, es farà mitjançant publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

Aleshores, el mitjà de notificació és la publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, d’acord amb la base IV de les convocatòries i l’article 59.6 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú. Altrament, es pot accedir a totes les
notificacions a la pàgina web http://dgfarm.caib.es.

En conseqüència, es consideren exclosos els concursants que no han
esmenat la documentació a què feia referència el Requeriment d’esmena de
deficiències de les sol·licituds de 8 de novembre de 2010 (BOIB núm. 172, de
27 d’octubre de 2010), perquè a l’apartat 3 d’aquest requeriment se’ls apercebia
de què de no presentar la documentació assenyalada amb asterisc (*), consistent
en l’esmena de defectes en el document nacional d’identitat (no esmenar la pre-
sentació del document nacional d’identitat caducat, el qual no té cap valor d’a-
cord amb la normativa); en la sol•licitud; en el pagament de les taxes dins el ter-
mini (al·legar l’ impagament de les taxes per motius laborals o familiars); en la
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declaració responsable (no aportar les declaracions responsables o no presentar-
les completes o per totes les farmàcies de  les què s’ha estat titular); en el títol
de farmàcia (per exemple, no aportar còpia acarada del títol de llicenciat), etc,
es consideraria que desistien de la sol·licitud de participació en el concurs.

Tampoc es poden estimar les al·legacions fonamentades en una confusió
quant a la ubicació de l’oficina de farmàcia objecte de concurs, donat que s’ha
comprovat que totes les sol·licituds dins termini identifiquen correctament totes
les oficina de farmàcia, inclosa la de la concursant que al·lega l’esmentat error
i que ha pagat la taxa fora de termini.

Per tant, aquesta Directora General tenint en compte aquesta proposta des-
estima aquestes al·legacions per les raons que consten en l’Acord de la
Comissió.

Per tot l’exposat, dic la següent

Resolució

1. Aprovar i publicar en el BOIB la llista definitiva d’aspirants admesos i
exclosos per participar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació d’una oficina
de farmàcia a la zona farmacèutica de Son Servera, en el perímetre del sòl urbà
de la localitat de Son Servera, convocat per Resolució de la directora general de
Farmàcia de 27 d’abril de 2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010).

2. La llista definitiva d’admesos figura a l’annex I d’aquesta Resolució i
a l’annex II figura la llista definitiva d’exclosos.

3. Desestimar les al·legacions presentades per la concursant María Teresa
Balsalobre Burgos.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució -que no exhaureix la vida administrativa- es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller de Salut i Consum en el termi-
ni d’un mes, d’acord amb allò previst a l’article 114.1 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, i 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.

La directora general de Farmàcia
Rosa M Alís Rodríguez

Palma, 1 d’abril de 2011

Annex I
Llista definitiva d’ admesos

Nom DNI
Antón Bru, Tomas Vicente 21950086 J
Artacho Merlo, Estila 43080543 W
Barceló Obrador, Antoni 78206542 X
Borras Urtubia, Teresa 16539531 R
Cabrer Servera, Paloma 43098560 X
Campos Martínez, Oscar Alberto 43091919 Q
Cimadevilla Miguel, David 01929131 Y
Collado Martínez, María Carmen 23236531 E
Conde Cerrato, Rafael Vicente 50288629 A
Crespí Gost, Antoni 43019674 Z
Chico Alfaro, Ana María 44271065 K
Escobar Simarro, María Isabel 37667039 P
Fernández García, Vanesa 37337973 A
Folch Rubau, Judit 40308518 Y
García Bartolomé, M. Sonia 13301450 K
Genovart Sánchez, Ana María 37339956 P
González Marí, Marcela 18225409 W
Gornals Gornals, María del Carmen 41391973 T
Grandio García, M. de los Reyes 41500332 Y
Guerrero Fernández, Elena 25168522 J
Ladaria Lliteras, Luis 41382732 M
Llabrés Planas, Isabel 43022243 F
Marí Sancho, María Isabel 43050564 S
Martín Navas, M. Inmaculada C. 25299020 D
Mayol Mateu, Isabel 78211749 L
Miralles Coll, Miquel Àngel 43030741 H
Miró Josa, María Luisa 42944216 L
Moragues Malondra, Bárbara 78203149 K

Muñoz Agullo, José Francisco 73913217 A
Nonay Salvatierra, Luis Alberto 16006380 J
Oliver Karger, Isabel 78214289 Y
Palmer Llaneras, Juan Luis 18221046 D
Rey de la Barrera, María Adelaida 33794696 Z
Riera Cladera, Ana María 43109042 G
Sampol Vicens, Antonia 42968340 Q
Sarriá Quiroga, María Gloria 33422791 L
Sastre Gaya, Gerard 43143023 Z
Sebastià Casado, Vicente 20810858 K
Trian Sabater, Miguel 43023097 X
Valor Alcalde, Julián Alberto 21631821 E
Vaquer Pascual, Joana Maria 18219996 V
Veny Riera, Guillermo 34066122 V
Verd Cirer, Joan Carles 43070609 G

Annex II
Llista definitiva d’exclosos

Nom DNI
Balsalobre Burgos, M. Teresa 06950997 Y
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol·licitud en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de la taxa en el termini establert.

Nom DNI
Calderón Hernanz, Beatriz
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol•licitud presentada en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

Nom DNI
Díaz Fernández, Julián 25394561 P
Causa d’exclusió
No ha acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

Nom DNI
Escolano Navarro, María Dolores 22452673 G
Causa d’exclusió
No ha aportat la declaració responsable.

Nom DNI
Martínez Obregón, Alfonso 13788239 S
Causa d’exclusió
No ha aportat la sol•licitud completa presentada en el termini establert.
No ha acreditat el pagament de les taxes en el termini establert.

Nom DNI
Villarroel Solano, Valentín 06946684 V
Causa d’exclusió
No ha aportat la declaració responsable.

— o —

Num. 7886
Correcció d’errors de la Resolució del director general del Servei
de Salut de les Illes Balears de 28 de febrer de 2011 per la qual
s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i
excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la
categoria infermer/infermera d’urgències en atenció primària,
convocat mitjançant la Resolució de 14 de setembre de 2010
(BOIB núm. 143, de 2 d’octubre de 2010), i es determina la data,
l’hora i el lloc en què es durà a terme l’exercici de la fase d’o-
posició (BOIB núm. 37, de 12 de març de 2011)

Antecedents

1. En el BOIB núm. 37, de 12 de març de 2011, es va publicar la
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 de
febrer de 2011 per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants
admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la cate-
goria infermer/infermera d’urgències en atenció primària, convocat mitjançant
la Resolució de 14 de setembre de 2010 (BOIB núm. 143, de 2 d’octubre de
2010), i es determina la data, l’hora i el lloc en què es durà a terme l’exercici de
la fase d’oposició.

2. S’han advertit errors en l’annex de la resolució indicada, referits a la no
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