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Organitzadora de les Proves d’Accés als Estudis Universitaris, amb la proposta
prèvia del tribunal, ha de resoldre i ha de fer públics els resultats de les reclamacions en el lloc i en la forma que determini la convocatòria anual de les proves publicada per la UIB.

El Reial decret 362/2004, de 5 de març, pel qual s’estableix l’ordenació
general de la formació professional específica (BOE núm. 74, de 26 de març),
regula les directrius generals d’aquesta prova al capítol cinquè on s’ordenen
l’accés i l’admissió en els cicles formatius de formació professional específica.

2. Per resoldre les reclamacions, la Comissió Organitzadora de les Proves
d’Accés als Estudis Universitaris pot disposar de l’assessorament d’especialistes de les diferents matèries que conformen la prova d’accés, però no poden ser
els mateixos que ha participat en la primera qualificació.

El Decret 33/2001, de 23 de febrer, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a les Illes Balears
(BOIB núm. 28, de 6 març), regula la prova d’accés al cicle de grau mitjà i la
prova d’accés al cicle de grau superior i, faculta, a la disposició final 2ª, la conselleria competent en la matèria per dictar normativa per al desenvolupament
d’aquest decret.

3. Contra la Resolució de la Comissió Organitzadora de les Proves
d’Accés als estudis Universitaris, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar, d’acord amb el que disposen els articles 116
i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, recurs
potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que la dicta, en el termini d’un
mes comptador des de l’endemà de la seva publicació en el mateix lloc i en la
forma que determini la convocatòria anual de les proves publicada per la UIB,
o, alternativament, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la
publicació, d’acord amb el que estableixen els articles 10 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això, sense perjudici que se n’hi pugui interposar qualsevol altre que es
consideri convenient.
Article 14
Matrícula als estudis universitaris
1. Els aspirants que han superat la prova d’accés, abans de formalitzar la
matrícula han de participar, si escau, en el procés de preinscripció o selecció que
reguli l’ingrés a la universitat, segons la normativa vigent en cada moment.
2. Els aspirants que han obtengut la qualificació d’apte a les proves d’accés a la universitat abans de l’aplicació del Reial decret 743/2003, de 20 de juny,
i no han exercit el seu dret de matricular-se en els estudis elegits, poden sol·licitar-ne l’ingrés. En aquest cas, i d’acord amb la disposició transitòria segona del
Reial decret esmentat, en cas d’haver obtengut la qualificació d’apte a la prova
específica, es considerarà que la qualificació correspon a cinc punts.
Article 15
Informe final
La Comissió Organitzadora de les Proves d’Accés als Estudis
Universitaris ha de trametre anualment a la conselleria que té les competències
en matèria d’universitats un informe, en el qual s’ha d’incloure un resum estadístic dels resultats i també les consideracions i les propostes que s’estimin convenients per a l’adopció de mesures que contribueixin a garantir l’objectivitat de
la prova. La conselleria corresponent enviarà una còpia d’aquest informe al
Ministeri d’Educació i Ciència.
Article 16
Organització material de les proves
L’organització material de les proves correspon a la Universitat de les Illes
Balears, que ha d’actuar d’acord amb el que estableix aquesta Ordre.
Disposició final única
Aquesta Ordre entrarà en vigor al dia següent de la publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i serà d’aplicació a les proves d’accés que
tenguin lloc a partir del mes de setembre de 2005.
Palma, 23 de maig de 2005
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual

—o—
Num. 9469
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 18 de maig de 2005,
per la qual es regulen les condicions generals i els mòduls econòmics dels pagaments al personal que participa en les proves
d’accés als cicles formatius de formació professional específica
convocades per la Direcció General de Formació Professional
La Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació
(BOE núm. 307, de 24 de desembre), estableix, en l’article 38, la via alternativa d’una prova per accedir a la formació professional específica i preveu un desplegament normatiu per al seu desenvolupament.

L’esmentat decret 33/2001 es conforme amb el que va establir el Reial
decret 777/1998, de 30 d’abril, pel qual es despleguen determinats aspectes de
l’ordenació de la formació professional en l’àmbit del sistema educatiu (BOE
núm. 110, de 8 de maig), i el Reial decret 676/1993, de 7 de maig, pel qual s’estableixen directrius generals sobre els títols i els corresponents ensenyaments
mínims de formació professional (BOE núm. 122, de 22 de maig), derogats parcialment el primer i totalment el segon pel Reial decret 362/2004.
A falta del desplegament normatiu previst per la Llei orgànica 10/2002 i
en virtut de la disposició transitòria cinquena de la mateixa norma, continua
vigent la regulació de les proves d’accés a cicles formatius a què s’ha fet referència en els punts anteriors.
L’Ordre del conseller d’Educació i Cultura d’11 d’abril de 2005, per la
qual es regula el procediment d’admissió i de matrícula de l’alumnat en els
cicles formatius de formació professional específica que s’imparteixen en la
modalitat d’ensenyaments presencials en els centres educatius a les Illes Balears
(BOIB núm. 59, de 19 d’abril), preveu també aquestes proves.
Dins aquest marc normatiu, la Direcció general de Formació Professional
convoca anualment les proves d’accés als cicles formatius de formació professional específica i en regula la seva organització.
Per altra banda, aquesta conselleria considera una necessitat retribuir les
tasques ocasionades per la participació activa en el desenvolupament d’aquestes
proves.
És, per això que, de conformitat amb la normativa indicada, a proposta de
la Direcció General de Formació Professional i fent ús de les facultats que m’atribueix la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears (BOIB
núm. 35, de 22 de març) i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44,
de 3 d’abril), dict la següent:
ORDRE
Article 1
La compensació econòmica al personal d’aquesta conselleria que participa en les proves d’accés als cicles formatius de formació professional específica convocades per la Direcció General de Formació Professional, s’ha regir pel
que s’estableix a la present Ordre.
Article 2
S’inclou en l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordre el personal docent i els
membres del departament d’inspecció al servei de la Conselleria d’Educació i
Cultura, amb independència de la naturalesa jurídica de la relació d’ocupació i
del seu caràcter permanent o temporal.
Article 3
Els supòsits que comporten compensació econòmica són els següents:
- Participació com a membre de la comissió avaluadora del centre o assessor nomenat per la Direcció General de Formació Professional.
- Elaboració de proves.
- Correcció de proves.
Article 4
El compliment de les tasques d’elaboració i correcció de proves s’ha de
dur a terme fora de l’horari habitual de treball per generar el dret a rebre la compensació econòmica.
Article 5
1. La participació com a membre o assessor de la comissió avaluadora del
centre, es retribuirà amb un import de 30 euros per persona.
2. L’import de la compensació és fixe, amb independència de les reunions
que puguin produir-se.
Article 6
1. L’elaboració de proves es retribuirà amb un import de 204 euros per
prova.
2. Als efectes d’aquest article, s’entén per prova el conjunt de tres exà-
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mens d’una mateixa matèria que encarrega la Direcció General de Formació
Professional.
3. Per a la elaboració de proves no es requisit indispensable la participació com a membre de les comissions avaluadores.

ANNEX
TRIBUNAL A

Article 7
1. La correcció de proves es retribuirà amb un import de 2 euros per examen corregit.
2. Per a la correcció de proves no es requisit indispensable la participació
com a membre de les comissions avaluadores.

Titulars
Presidenta:
Secretària:
Vocals:

Article 8
Les despeses d’estada i locomoció derivades de la participació en aquestes proves es retribuiran, si escau, d’acord amb el Decret 54/2002, de 12 d’abril,
pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal de
l’Administració autonòmica de les Illes Balears.

Suplents
Presidenta:
Secretària:
Vocals:

Disposició final
1. Es faculta a la Direcció General de Formació Professional per dictar les
instruccions necessàries per al compliment d’aquesta Ordre.
2. Aquesta Ordre començarà a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, si bé els seus efectes es retrotreuen a l’1 de
gener de 2005.

—o—
Num. 9444
Resolució del director general de Política Lingüística de dia 19
de maig de 2005, per la qual es modifica la composició dels tribunals de les proves de juny de 2005 per a l’obtenció dels certificats oficials de coneixements de català, convocades per la
Resolució d’aquesta Direcció General de dia 3 de març de 2005
(BOIB núm. 41, de dia 12 de març)
Atesa la Resolució del director general de Política Lingüística de la
Conselleria d’Educació i Cultura de dia 3 de març de 2005, per la qual es convoquen les proves de juny de 2005 per a l’obtenció dels certificats oficials de
coneixements de català que expedeix la Direcció General de Política Lingüística
(BOIB núm. 41, de dia 12 de març).
Atesa la Resolució del director general de Política Lingüística de dia 27
d’abril de 2005, que modifica la composició dels tribunals de les proves de juny
de 2005 per a l’obtenció dels certificats oficials de coneixements de català, convocades per la Resolució d’aquesta Direcció General de dia 3 de març de 2005.
Atès que alguns membres dels tribunals nomenats mitjançant les resolucions anteriors s’han hagut d’abstenir de formar-ne part d’acord amb l’article 28
de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i per altres motius diversos.
Resolc
Primer. Modificar la composició dels tribunals de les proves de juny de
2005 per a l’obtenció dels certificats oficials de coneixements de català, convocades mitjançant la Resolució d’aquesta Direcció General de dia 3 de març de
2005 (BOIB núm. 41, de dia 12 de març), composició que havia estat modificada prèviament per la Resolució del director general de Política Lingüística de
27 d’abril de 2005 (BOIB núm. 70, de dia 7 de maig).
Segon. Després de la modificació, la composició definitiva dels tribunals
de les proves esmentades restarà de la manera com s’indica en l’annex d’aquesta Resolució.
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el director general de Política
Lingüística de la Conselleria d’Educació i Cultura, en el termini d’un mes
comptador des de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb els articles 116
i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des de
l’endemà de la seva publicació, d’acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Antònia M. Fiol Pizà
Catalina Servera Jiménez
Aina Nadal Gil
Apol·lònia Montserrat Caravaca
Flora Gual Pons
Margalida Pons Amengual
Gabriel Rossinyol Seguí
Catalina Llinàs Gonzaga
Catalina M. Aloy Gual
Albert Prats Costa

TRIBUNAL B
Titulars
President:
Secretària:
Vocals:

Palma, 18 de maig de 2005
El conseller d’Educació i Cultura,
Francesc Fiol i Amengual
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Suplents
Presidenta:
Secretària:
Vocals:

Felip Munar Munar
Francesca M. Mas Font
Miquel À. Lladó Ribas
Beatriu Defior Barcons
Pere J. Bueno Bauçà
Carme Ferré Pujol
Margalida Miquel Perelló
Aina Rosselló Rosselló
Catalina Serra Garcia
Carme Andreu Pascual

TRIBUNAL C
Titulars
Presidenta:
Secretària:
Vocals:

Suplents
Presidenta:
Secretària:
Vocals:

Joana M. Munar Oliver
Francesca Pons Ortega
Paula Riutort Mir
Joan Pizà Oliver
Vicenta Vila Vivas
Margalida Truyols Serra
Catalina Pericàs Marín
Jaume Rosselló Gelabert
David Pelegrí Pons
Antoni X. Ribas Tur

TRIBUNAL D
Titulars
Presidenta:
Secretària:
Vocals:
Suplents
Presidenta:
Secretària:
Vocals:

Francesca Hernández Terrassa
Feliça Vidal Pons
Lluís Villalonga Pons
David Sintes Mateu
Margalida Sastre Moragues
Antònia Fullana Miralles
M. Antònia Mas Oliver
Agnès Vanrell Sureda
Margalida Adrover Cabrera
Joana M. Sampol Mas

TRIBUNAL E
Titulars
President:
Secretària:
Vocals:
Suplents
President:
Secretari:
Vocals:

Joan A. Villaverde Vidal
Neus Nadal Gil
Miquel À. Bonet Oliver
Sònia Torrent Marquès
Margalida Sastre Moragues

Palma, 19 de maig de 2005

Josep Serra Colomar
Joan Pizà Oliver
Àngels Estévez González
Magdalena Obrador Colom
Bartomeu Riera Rodríguez

El director general de Política Lingüística
Miquel Melià Caules
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