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Ha de dir:
“El director del secretariat tècnic d’accés a la UIB”
A la versió castellana, en la pàgina 1641, a l’article 1, lletra f, a on diu:
“ El Director del Secretariado Técnico de la UIB”
Ha de dir:
“El Director del Secretariado Técnico de Acceso a la UIB”
Palma, 8 de febrer del 2000
El director general d’Universitat
Martí X. March Cerdà
— o —-
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convocatòries que es realitzaran durant el curs 1999-2000, perquè els centres
puguin programar adequadament les activitats de fi de curs, de manera que la
realització de la prova no afecti el desenvolupament normal de les activitats
ordinàries de cada universitat.
D’altra banda, el Reial decret 2243/1996, de 18 d’octubre, aprovà el traspàs
a la comunitat autònoma de les Illes Balears de funcions i serveis en matèria
d’universitats, els quals foren assumits per la CAIB pel Decret 204/1996, de 28
de novembre (BOCAIB núm. 153, de 12-12-1996).
Per això, dict la següent

ORDRE

Núm. 3076
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 9 de febrer de
2000 per la qual s’estableix l’obligatorietat d’un exercici de
llengua catalana a la prova d’accés a estudis universitaris.

PRIMER Les dates límit per a la recepció, a la Universitat de les Illes
Balears, de les actes d’avaluació dels alumnes del curs d’orientació universitària
en centres privats i públics seran, per a la convocatòria de juny, el dia 2 de juny
i, per a la convocatòria de setembre, el dia 6 de setembre.

La disposició final segona del Reial decret 1640/1999, de 22 d’octubre
(BOE del 27), que regula la prova d’accés a estudis universitaris dels alumnes
amb el títol de batxiller (LOGSE), estableix la competència de la comunitat
autònoma per dictar les disposicions que calguin per a l’execució i el
desenvolupament del que estableix l’esmentat Reial decret.

SEGON Les dates per a la recepció, a la Universitat de les Illes Balears,
de les actes d’avaluació dels alumnes, dels centres públics i privats, un cop
obtingut el títol de batxiller seguint els ensenyaments del batxillerat establerts per
la LOGSE, seran per a la convocatòria de juny, entre els dies 1 i 5 de juny, i per
a la convocatòria de setembre, entre els dies 3 i 7 de setembre.

En els articles 3.2, 6.1 i 7.5 s’hi preveu que, a les comunitats autònomes
amb llengua cooficial distinta del castellà, es pugui establir l’obligatorietat d’un
exercici referit a la llengua cooficial corresponent.

TERCER La prova d’accés a estudis universitaris i la notificació de les
qualificacions corresponents es realitzaran abans del dia 15 de juliol per a la
convocatòria de juny i abans del dia 7 d’octubre per a la convocatòria de
setembre.

Per tot això, dict la següent

ORDRE
Article 1.
S’estableix l’obligatorietat d’un exercici de llengua catalana, que es farà
com a quart exercici de la primera part de la prova, d’acord amb l’article 7 del
Reial decret 1640/1999, de 22 d’octubre (BOE del 27), que regula la prova
d’accés a estudis universitaris.

QUART La Universitat establirà les dates i els terminis per a la inscripció
dels alumnes i la iniciació de la prova, i en farà la màxima publicitat possible entre
els centres que en depenguin.
Palma, 9 de febrer de 2000
EL CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
Damià Pons i Pons
— o —-

Article 2.
L’estructura i el contingut d’aquest exercici seran:
Anàlisi i comprensió d’un text en llengua catalana. La proposta constarà de
tres parts, en les quals es mesurarà:
a).Capacitat d’anàlisi i síntesi del contingut del text mitjançant l’elaboració
d’un resum i/o esquema.
b).Comentari crític sobre el contingut del text.
c).Respostes a qüestions de llengua i literatura relacionades amb el text.

CONSELLERIA D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS

Disposició addicional
A l’efecte de l’exempció de la realització de l’exercici de llengua catalana
establert a l’article 1, hom s’atendrà al que disposa l’Ordre de dia 29 d’abril de
1998 (BOCAIB de 16 de juny) i a la modificació que estableix l’Ordre de 21 de
desembre de 1998 (BOCAIB de 7 de gener de 1999),

La Comisió Executiva del Institut Balear de l’Habitatge, en sessió celebrada el dia 25 de gener de 2000, va adoptar el següent Acord:

Disposició final.
Aquesta ordre començarà a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el BOIB.
Palma, 9 de febrer de 2000
EL CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
Damià Pons i Pons
— o —Núm. 3078
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 9 de febrer de
2000 per la qual s’estableixen els terminis per a la realització de
la prova d’accés a estudis universitaris durant el curs 1999-2000.
L’Ordre de 9 de juny de 1993 (BOE núm. 138, de 10-06-1993) sobre proves
d’aptitud per a l’accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris
disposa que els exàmens de les convocatòries de juny i setembre d’aquestes
proves es realitzaran al lloc i en la data que la Universitat estableixi, dins els
terminis que reglamentàriament es determinen anualment per a cada convocatòria.
Per això, és necessari fixar, amb antelació suficient, els terminis temporals de les

4.- Anuncis

Núm. 2830
Acord adjudicacio 6 habitatges a la promoció 28 vivendes a “Es
Blanquer” d’Inca.

“Aprovar la llista d’adjudicataris de vivenda, d’espera i d’exclosos del sis
habitatges biuds a la Promoció de 28 Vivendes de Protecció Oficial, Régim
Especial a “Es Blanquer” d’Inca, que se adjunta anex.
Publicar la citada llista al BOCAIB, als taulons d’anuncis de l’Ajuntament
d’Inca i del Institut Balear de l’Habitatge, aixi com notificar.ho a tots els
sol.licitants”
Contra el present acord, es pot interposar recurs ordinari devant l’Hble. Sr.
Conseller d’Obres Públiques, Habitatge i Transports en el termini máxim
d’un mes a contar des de el dia següent a la notificació o publicació al BOCAIB.
Palma de Mallorca, 1 de Febrer de 2000.
El Secretari del Condell d’Administració
Signat:Rafel Company Corró.
(Vegeu-ne al llistat a la versió en castella)
— o —-

