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de l'estructura orgànica de la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports, podrà ser aplicat a l'exercici de 2006, mentre que l'ens Ports de les
Illes Balears no disposi d'un pressupost que contingui tots els crèdits necessaris
per tal de ser executats.

Num. 20371
Acord del Consell de Govern d’11 de novembre de 2005, de
declaració d’ocupació urgent dels béns afectats per l’expedient
d’expropiació relatiu al projecte d’obres de millora de la intersecció PK 12,2, C-711 (hospital Joan March), clau 04-44.0-OA,
al terme municipal de Bunyola

Disposició final primera
S'autoritza el conseller d'Economia, Hisenda i Innovació per dictar les disposicions que siguin necessàries per desplegar aquest Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia en què es publiqui en el Butlletí
oficial de les Illes Balears. Això no obstant, els efectes s'han de retrotreure al
moment en què es compleixin les previsions de la disposició final primera de la
Llei 10/2005, de 21 de juny.
Palma, 11 de novembre de 2005
EL PRESIDENT,
Jaume Matas Palou
El conseller d'Economia,
Hisenda i Innovació,
Lluís Ramis de Ayreflor Cardell
La consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports
Margarita Isabel Cabrer González

—o—
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El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller
d’Interior, en sessió celebrada l’11 de novembre de 2005, adoptà, entre altres,
l’Acord següent:
«Primer. Declarar la urgència, a l’efecte que preveu l’article 52 de la Llei
d’expropiació forçosa, per executar les obres de millora de la intersecció PK
12,2, C-711 (hospital Joan March), clau 04-44.0-OA, al terme municipal de
Bunyola.
Els terrenys i les persones afectades s’enumeren en l’annex.
Segon. La urgència de l’ocupació es fonamenta en els documents presentats pel Consell Insular de Mallorca i en l’informe emès per l’Assessoria
Jurídica de la Conselleria d’Interior, que considera procedent la declaració d’urgència del Consell de Govern de les Illes Balears perquè hi concorren circumstàncies excepcionals que motiven la declaració d’ocupació urgent dels béns
afectats a l’expedient d’expropiació forçosa, ja que la millora de la intersecció
PK 12,2, C-711 (hospital Joan March), clau 04-44.0-O4, al terme municipal de
Bunyola, ja que aquesta millorarà la seguretat viària, perquè actualment suposa
un greu perill per als usuaris i per al trànsit.
Tercer. Fer constar que durant el període d’informació pública al qual va
ser sotmès el projecte d’obres relatiu a la declaració de la urgència no es va presentar cap al·legació relativa a aquesta sol·licitud de declaració.
Quart. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 20390
Resolució de la directora general de Funció Pública de 14 de
novembre de 2005, per la qual se citen a termini les persones
interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 5/2005,
seguit pels tràmits del procediment especial per a la protecció
dels Drets Fonamental de la persona davant el Jutjat del contenciós administratiu núm. 2 de Palma
Atès que la Confederació Sindical de Comissions Obreres de les Illes
Balears ha interposat un recurs contenciós administratiu, actuacions núm.
5/2005, que se segueix pels tràmits del procediment especial per a la protecció
dels Drets Fonamental de la persona davant el Jutjat del contenciós administratiu núm. 2 de Palma, contra la conselleria d'Interior de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, en impugnació per la via de fet, atès que no es convoca a la
representació sindical d'aquest sindicat a les comissions de seguiment i grups de
treball prevists en el Pacte en matèria de Funció Pública subscrit per la conselleria d'Interior i les organitzacions sindicals per el període 2005-2007.
Atès el que disposa l'article 49 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener;
Per tot això,
Resolc
1. Citar les persones interessades en el recurs contenciós administratiu
núm. 5/2005, que se segueix pels tràmits del procediment especial per a la protecció dels Drets Fonamental de la persona davant el Jutjat del contenciós administratiu núm. 2 de Palma, per tal que puguin comparèixer en qualitat de demandades i personar-se davant aquest jutjat en el termini de cinc dies des de la
publicació d'aquesta resolució.
2. Comunicar a les persones interessades que si es personen fora del termini indicat, se les considerarà com a part, sense que per això s'hagi de retrotreure ni interrompre el curs del procediment, i que si no s'hi personen oportunament, continuarà el procediment en els seus tràmits, sense que sigui necessari fer-los cap notificació.
Marratxí, 14 de novembre de 2005
La directora general de Funció Pública,
Maria Lluïsa Ginard Nicolau

—o—

Cinquè. Notificar a les persones que figuren com a interessades en l’expedient que, contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, poden
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Consell de Govern en el
termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, o
bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia en el termini de dos mesos
comptadors des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació. No obstant això,
poden interposar-n’hi qualsevol altre, si ho consideren oportú.
ANNEX
Llista de persones afectades per l’expedient d’expropiació relatiu al projecte d’obres de millora de la intersecció PK 12,2 C-711 (hospital Joan March),
clau 04-44.0-OA, al terme municipal de Bunyola
Núm.
finca Polígon

Parcel·la Propietari/propietària i adreça

1

1

14

2

1

13

3

1

12

4

9

82

5

9

43

Superfície
afecta m2
Sr. Andreu Pascual Negre i Sra. Núria Salvo Garcia
Passatge d’Antoni Estarelles, 10, 5
07110 Bunyola
7
Sra. Catalina Pascual Negre
C/ del Garrigó, s/n
07110 Bunyola
71
Sr. Bernardo Cabot Rosselló
C/ del Garrigó, s/n
07110 Bunyola
271
Equinatura, SL
Crta. de Sóller, km 12,2
07110 Bunyola
723
Sr. Tomás Pizà Llabrés
C/ d’Antoni Gelabert, 6
07320 Santa Maria
2.344

Palma, 14 de novembre de 2005
La secretària del Consell de Govern
Maria Rosa Estarás Ferragut

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 20522
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 16 de novembre de
2005, per la qual s’estableix el procediment per a l’autorització
d’estudis oficials de postgrau a les Illes Balears.
L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica
2/1983, de 25 de febrer, modificada per la Llei orgànica 9/1994, de 24 de març,
i la Llei orgànica 3/1999, de 8 de gener, estableix, en l’article 15, que correspon
a la comunitat autònoma de les Illes Balears la competència del desenvolupament legislatiu i l’execució de l’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i
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graus, modalitats i especialitats, d’acord amb el que disposa l’article 27 de la
Constitució, sense perjudici de les facultats que corresponen a l’Estat.
Per altra part, el 25 de maig de 1998, els ministres d’educació de França,
Alemanya, Itàlia i Regne Unit firmaren a la Universitat de la Sorbona una declaració en la qual s’instava al desenvolupament d’un Espai Europeu
d’Ensenyament Superior (EEES). El 19 de juny de 1999, trenta estats europeus,
membres de la Unió Europea, de l’espai europeu de lliure comerç i països de
l’est i del centre d’Europa, varen subscriure la Declaració de Bolonya, que va
establir els fonaments per a la construcció d’un EEES, organitzat sobre els principis de qualitat, mobilitat, diversitat i competitivitat, i orientat a la consecució
de sis objectius:
1. Adoptar un sistema de titulacions fàcilment llegible i comparable, mitjançant la implantació d’un suplement al títol.
2. Adoptar un sistema basat, fonamentalment, en dos nivells principals:
grau i postgrau.
3. Establir un sistema comú de crèdits, l’European Credit Transfer System
(ECTS).
4. Promoure la cooperació europea per assegurar un nivell de qualitat en
el desenvolupament de criteris i de metodologies comparables.
5. Promoure una dimensió europea en l’ensenyament superior, amb particular èmfasi en el desenvolupament curricular.
6. Promoure la mobilitat dels estudiants, del professorat i del personal
administratiu de la universitat i altres institucions europees d’ensenyament
superior.
Aquesta mateixa declaració estableix fins a l’any 2010 de termini per desenvolupar l’EEES, en fases biennals, cada una de les quals ha d’acabar amb la
corresponent conferència ministerial per revisar els objectius assolits i establir
directrius per al futur. El Comunicat de Praga de 2001, el Comunicat de Berlín
de 2003 i el de Bergen de 2005 han reafirmat la importància de tot el procés convergent, es destaca la rellevància dels estudis europeus de postgrau com un dels
principals elements per reforçar l’educació superior europea en el context internacional i l’acreditació dels estudis per assegurar un nivell de qualitat adequat.
La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitat, en l’article 8.1,
estableix que són les facultats, escoles tècniques o politècniques superiors i
escoles universitàries o escoles universitàries politècniques els centres encarregats de l’organització dels ensenyaments i dels processos acadèmics, administratius i de gestió conduents a l’obtenció de títols de caràcter oficial i validesa
en tot el territori nacional, així com d’aquelles altres funcions que determinen
els estatuts de la universitat. Així mateix, l’article 8.2 estableix que la creació,
la modificació i la supressió dels centres esmentats en l’article 8.1, així com la
implantació i la supressió d’ensenyaments conduents a l’obtenció de títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, seran acordats
per la comunitat autònoma, a proposta del consell social o bé per iniciativa pròpia amb l’acord de l’esmentat consell, en tot cas, després de l’informe previ del
consell de govern de la universitat. Al mateix temps, estableix que de tot allò
que assenyala l’article 8.2 cal informar el Consell de Coordinació Universitària.
El Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis
universitaris oficials de postgrau, té com a objecte oferir el marc jurídic que faci
possible a les universitats espanyoles estructurar, amb flexibilitat i autonomia,
els seus ensenyaments de postgrau de caràcter oficial, per aconseguir harmonitzar-los amb els que s’estableixin en l’àmbit europeu. Al mateix temps, s’introdueix en el sistema universitari espanyol, juntament amb el títol de doctor, el
títol oficial de màster i es regulen els estudis conduents a l’obtenció d’ambdós
títols. L’article 4.1 del mateix Reial decret 56/2005 dictamina que cada universitat ha d’elaborar i organitzar els programes de postgrau d’acord amb els criteris i els requisits d’aquest Decret. En el punt 2 dictamina que els esmentats programes han de ser proposats, a iniciativa de l’òrgan responsable del seu desenvolupament, per una comissió d’estudis de postgrau designada per la universitat, i que els ha d’aprovar el consell de govern de la universitat.
Així mateix, el procés d’implantació dels programes oficials de postgrau
ha de respondre a la configuració del catàleg de títols oficials de grau que, en el
marc del referit procés de convergència en l’Espai Europeu d’Educació
Superior, s’han d’implantar i als mateixos terminis d’implantació. Així, fins al
moment en què s’iniciï la incorporació de graduats, l’oferta d’ensenyaments oficials de postgrau a les Illes Balears s’haurà de dissenyar amb l’objectiu d’atendre la demanda bé d’actuals titulats universitaris, en els casos en què vulguin
una especialització addicional o una formació investigadora específica; bé de
professionals titulats universitaris que vulguin actualitzar o ampliar coneixements, o bé d’universitaris estrangers que vulguin cursar estudis oficials de postgrau a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
En aquest context, el paper de la Universitat és clau en el disseny i en el
desenvolupament d’uns programes de postgrau de qualitat, optimitzadors de l’oferta formativa i ajustats a les necessitats i a les possibilitats reals, autonomia
que s’ha de compaginar amb la responsabilitat que té el Govern de vetllar per
l’òptim aprofitament dels recursos.
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Així, els primers programes de postgrau oficials es poden adreçar essencialment a l’ampliació i millora de l’oferta especialitzada dirigida a professionals i a investigadors de les Illes Balears i també d’altres indrets, a la cooperació interuniversitària, per a una gestió de recursos més eficient, a la internacionalització del nostre sistema d’educació superior i, en definitiva, a millorar la
resposta a les necessitats de formació a les quals no sempre dóna resposta l’actual sistema de titulacions.
Per tot això i amb l’objectiu de regular el procediment per a l’autorització
d’estudis oficials de postgrau que s’han d’impartir a centres universitaris de les
Illes Balears, dict la següent
ORDRE
Article 1. Objecte
Constitueix l’objecte d’aquesta Ordre establir el procediment i les condicions per a l’obtenció de l’autorització per impartir estudis oficials de postgrau
a les Illes Balears.
Article 2. Sol·licitud d’autorització
La Universitat de les Illes Balears, a través del Consell Social, ha de presentar al registre de la conselleria que tengui les competències en matèria de formació universitària la sol·licitud d’autorització d’implantació de programes oficials de postgrau o d’incorporació de títols a programes ja autoritzats abans del
15 de novembre de l’any anterior a la seva implantació, d’acord amb l’article
8.2 de la Llei 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
Article 3. Dades relatives al programa que se sol·licita
Per a la tramitació de la sol·licitud d’autorització, i d’acord amb els documents que figuren en els annexos 1, 2 i 3, s’han de comunicar les dades relatives a:
a) Identificació del programa: Nom del programa, títol o títols que el componen, òrgan responsable del programa i data d’aprovació del programa pel
Consell de Govern de la Universitat.
b) Característiques del programa: Departamental o interdepartamental,
promoció i/o participació d’instituts universitaris d’investigació, interuniversitari, amb altres institucions, empreses o organismes públics o privats.
c) Denominació i característiques de cada un dels títols que componen el
programa: Denominació, institució que el tramita, orientació de la formació,
camp científic, nombre de crèdits, periodicitat de l’oferta, nombre de places,
nombre mínim d’alumnes, règim d’estudis, modalitat, període lectiu.
Article 4. Documentació
Juntament amb la sol·licitud, cal adjuntar una Memòria justificativa de la
implantació del programa, que ha de contenir almenys els apartats següents, d’acord amb els punts indicats en l’Annex 4:
1. Justificació de la implantació del programa
2. Pla de formació. Estudis i títols que l’integren
3. Organització i gestió del programa i dels estudis que l’integren
4. Recursos humans
5. Recursos materials
6. Sistema de garantia de la qualitat
7. Viabilitat econòmica i financera
Si el programa condueix a l’obtenció de diferents títols, en els apartats 2,
3, 4, 5, 6 i 7 s’ha de fer referència explícita a cada un dels títols del programa.
Article 5. Tramesa de documentació
La Universitat ha de lliurar a la conselleria que tengui les competències en
matèria de formació universitària una còpia de la documentació en paper i una
altra en suport informàtic.
Article 6. Procediment d’autorització
1. Analitzada la documentació lliurada, la conselleria que tengui les competències en matèria de formació universitària l’ha de trametre a l’Agència de
Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB), que emetrà un informe dels
programes i de cada un dels estudis proposats, d’acord amb els punts de l’Annex
4. Per obtenir una avaluació positiva s’han d’incloure necessàriament els apartats següents: 1.1, 1.9, 1.10, 2.1, 2.3, 2.6, 2.7, 3.1.1, 3.2, 4.1, 6.1, 6.2.1, 6.2.2,
6.3.1, 6.4.
2. El serveis tècnics de la conselleria corresponent han de valorar el cost
econòmic i de recursos del programa i de cada un dels estudis, i n’han d’emetre
un informe.
3. A partir dels informes de l’AQUIB i dels serveis tècnics i oïda la Junta
de Coordinació Universitària, el conseller emetrà un informe que es posarà a
disposició del Consell de Govern de la comunitat autònoma per autoritzar, si
escau, la implantació d’un determinat programa i dels estudis que l’integren.
4. L’acord del Consell de Govern de la CAIB serà comunicat al Consell
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de Coordinació Universitària per a la corresponent publicació en el Butlletí
Oficial de l’Estat.
Article 7. Incompliment dels requisits
Si, amb posterioritat a l’autorització d’implantació d’ensenyaments conduents a un títol oficial de postgrau i durant el procés d’acreditació, la conselleria que té les competències en matèria de formació universitària pren coneixement que la universitat incompleix els requisits i compromisos adquirits en
sol·licitar la seva autorització, oïda la universitat i la Junta de Coordinació
Universitària, ha de proposar, si escau, la revocació de l’autorització.
Article 8. Modificació dels estudis oficials de postgrau
1. La modificació d’un estudi oficial de postgrau que n’afecti lleugerament la denominació, els objectius, el perfil de competències a assolir per l’estudiant, o que representi la modificació d’un nombre de crèdits inferior al deu
per cent de qualsevol dels estudis inclosos en un programa oficial de postgrau
no requereix l’inici d’un nou procés d’autorització, d’acord amb el que estableix
aquesta Ordre. En qualsevol cas, el nombre total de modificacions parcials no
pot ser superior a tres. A partir de la quarta modificació parcial, és necessari iniciar un nou procés d’autorització d’acord amb el que estableix aquesta Ordre.
2. Aquestes modificacions parcials han de ser comunicades a la conselleria competent en matèria universitària en el mateix termini que estableix l’article 2 per a la sol·licitud d’autorització per a la implantació de nous estudis.
3. Requeriran l’autorització de la conselleria competent en matèria universitària les modificació següents:
a) Canvi de l’òrgan responsable del programa i/o de qualsevol dels títols
que l’integren
b) Modificació superior a un cinquanta per cent en les característiques del
pràcticum o del projecte final d’estudis.
Article 9. Respecte als títols de màsters
1. No es poden autoritzar dos o més estudis oficials de postgrau conduents
al títol de màster els objectius i els continguts dels quals coincideixin substancialment.
2. El perfil del personal docent i investigador dels màsters s’ha d’atenir al
següent:
- Per a un màster orientat a la recerca, almenys un 90% de professorat doctor
- Per a un màster professionalitzador o mixt, almenys un 70% de professorat doctor
- Per a un màster acadèmic, almenys un 70% de professorat doctor
Article 10. Respecte als títols de doctor
1. No es poden autoritzar dos o més estudis oficials de postgrau conduents
al títol de doctor els objectius i els continguts dels quals coincideixin substancialment.
2. En el cas d’estudis que donen dret a l’obtenció del títol de doctor, s’han
de presentar especificats, segons s’indica en l’Annex 4, els punts següents:
a) Menció dels objectius i les línies d’investigació del títol així com de les
capacitats i destreses que han d’adquirir els doctorands en la seva formació
investigadora.
b) Expressió de la planificació, la programació i el desenvolupament de la
formació investigadora, amb referència als cursos, els seminaris i/o les activitats
formatives en què s’articulen els estudis, si escau.
c) Relació dels professors i investigadors encarregats de la direcció de
tesis doctorals.
Article 11. Programes oficials de postgrau interuniversitaris
En el cas de programes oficials de postgrau interuniversitaris s’hi ha d’incloure el corresponent conveni entre les universitats participants. En tot cas cal
fer referència als punts següents:
a) Determinació de la universitat responsable de la tramitació dels expedients dels alumnes.
b) Determinació referent a l’emissió i al registre d’un únic títol conjunt
oficial de postgrau o, si s’escau, indicació del fet que cada universitat expedirà
el títol corresponent.
c) Especificació de les matèries i activitats formatives que es cursaran en
cada universitat.
Article 12. Participació d’institucions, empreses o organismes
En el cas que en algun dels estudis que se sol·liciten hi participin altres
institucions, empreses o organismes públics o privats, s’ha d’adjuntar el corresponent acord de col·laboració o un document en el qual aquesta institució,
empresa o organisme públic o privat manifesti en seu compromís a participarhi, en el cas que s’autoritzi.
Article 13. Estudis impartits per centres, institucions o empreses no universitàries
D’acord amb la normativa que hi és aplicable, i atès que els estudis impartits per centres, institucions o empreses no universitàries no poden ser oficials a
l’Estat espanyol i que han d’adoptar una denominació diferent de qualsevol de
les denominacions oficials a fi que no puguin conduir a confusió, els centres, les
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institucions o empreses no universitàries han de sol·licitar, a la conselleria que
tengui les competències en matèria de formació universitària, l’autorització per
impartir ensenyaments conduents a l’obtenció de títols oficials estrangers de
postgrau, d’acord amb la normativa vigent.
Article 14. Programes oficials de postgrau en els centres adscrits
Els centres docents de titularitat pública o privada ha d’estar adscrits a la
Universitat de les Illes Balears per poder impartir programes oficials de postgrau. En tot cas, aquests programes s’han d’acordar mitjançant un conveni
entre el centre i la Universitat i la seva implantació ha de ser autoritzada per la
comunitat autònoma, d’acord amb la legislació vigent. La sol·licitud d’autorització s’ha de fer seguint el procediment establert en aquesta Ordre.
Article 15. Supressió de programes o d’estudis
La supressió d’un programa oficial de postgrau o d’algun dels estudis
compresos en qualsevol dels programes que regula aquesta Ordre s’ha de fer
d’acord amb el que estableix l’article 8.2 de la Llei 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats.
Article 16. Substitució d’estudis
En el cas que algun dels estudis que se sol·liciten substitueixi algun dels
estudis realitzats amb anterioritat, s’ha d’adjuntar una certificació que ho indiqui explícitament.
Article 17. Denominació dels títols propis
Per als títols propis no es podrà adoptar, a partir del curs 2006-2007, el
nom de master, màster, máster ni mestratge ni cap altre nom que pugui conduir
a confusió amb els títols oficials.
Disposició transitòria
L’any acadèmic 2005-2006, el termini per presentar la sol·licitud d’autorització per impartir estudis oficials de postgrau finalitza el 23 de desembre de
2005.
Disposició final
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 16 de novembre de 2005
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual
Annex 1
Instància de sol·licitud d’autorització de Programes Oficials de Postgrau
El Sr. ……………………………………….…………….,
president del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, sol·licita l’autorització per a la implantació del Programa Oficial de Postgrau següent:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………,
conduent a l’obtenció dels títols oficials de:
1. ……………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………….
Aquesta proposta de programa oficial ha estat aprovada pel Consell de
Govern de la Universitat de les Illes Balears de dia
………………………………..
Palma, ……… de ……………. de ……….
Segell i firma
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears
Annex 2
IDENTIFICACIÓ DEL PROGRAMA
1. Denominació del programa
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………..
2. Tipus de programa
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Departamental
( )
Interdepartamental
( )
Institut universitari d’investigació
( )
(Cal adjuntar l’acord/el conveni de col·laboració, si cal)
Interuniversitari
( )
(Cal adjuntar l’acord / conveni de col·laboració)
3. Camps científics del Programa
Humanitats
( )
Ciències jurídiques i econòmiques
Ciències de la salut
( )
Ciències socials
( )
Ciències experimentals
( )
Ensenyances tècniques
( )

Annex 4
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ:
La Memòria justificativa de la sol·licitud d’autorització per a la implantació d’estudis oficials de postgrau ha d’incloure el següent:
1. Justificació de la implantació del programa
a) Referents acadèmics
Justificar la implantació del programa atenent els criteris següents:
1.1. Objectius generals del programa en funció de les competències genèriques i específiques d’acord amb els perfils acadèmic, investigador i professional.
1.2. Adequació als objectius estratègics de la universitat.
1.3. Interès i rellevància acadèmica, científica i professional.
1.4. Equivalència en el context internacional.
1.5. Línies de recerca associades (grups de recerca, projectes en el darrer
trienni, convenis, tesis, etc.) i, si s’escau, reconeixement de la qualitat.
1.6. Raons d’aprofundiment acadèmic, de projecció professional o d’iniciació a la investigació que en justifiquen la implantació.
1.7. Situació de R+D+I del sector professional.
1.8. Oportunitat i viabilitat estratègica del programa de postgrau i connexió amb l’entorn economicosocial.
b) Estructura curricular del programa
Justificar l’estructura general del programa atenent els criteris següents:
1.9. Coherència del programa en funció dels estudis que l’integren.
1.10. Estructura modular dels estudis integrats en el programa i relacions
entre ells.
1.11. Interrelacions entre els diferents estudis oferts.

( )

4. Components del Programa
Nombre de títols de màster que atorga:
Nombre de títols amb formació/especialització:
Acadèmica
( )
Professional
( )
Investigadora
( )
Atorga el títol de doctor: Sí ( )
No

( )

Annex 3
IDENTIFICACIÓ DELS TÍTOLS DEL PROGRAMA
(per a cada un dels títols)
1. Denominació del Programa Oficial de Postgrau
2. Denominació del títol
3. Òrgan responsable
4. Institució que tramita el títol
5. Unitats que hi participen:
Departamental ( )
Nom del departament
Interdepartamental
( )
Nom dels departaments
Institut universitari
d’investigació
( )
(Cal adjuntar l’acord/el conveni de
col·laboració, si cal)
Nom de l’institut
Interuniversitari
( )
(Cal adjuntar l’acord /
conveni de col·laboració)
Nom de les universitats participants
Participació d’altres institucions, empreses o
organismes públics o privats
( )
(cal adjuntar l’acord / el conveni de participació)
6. Nombre de crèdits
7. Periodicitat de l’oferta anual

( )

bianual

( )

8. Nombre de places que s’ofereixen
Nombre mínim d’alumnes
9. Règim d’estudis
10 Modalitat

a temps complet

presencial

( )

( )

virtual

a temps parcial
( )

mixta

( )
( )

11. Període lectiu anual ( ) semestral ( )trimestral ( ) variable ( )
(segons mòdul i/o matèria)
12. Tipologia del màster (orientació)
Acadèmica
( )
Professional
( )
Investigadora
( )
13. Traducció a l’anglès del Títol
14. Camps científics
Humanitats
( )
Ciències jurídiques i econòmiques
Ciències de la salut
( )
Ciències socials
( )
Ciències experimentals
( )
Ensenyances tècniques
( )

( )
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2. Pla de formació. Estudis i títols que l’integren.
Per a cada un dels estudis proposats en el programa, s’ha d’especificar:
2.1. Adequació dels estudis al nivell formatiu de postgrau (descriptors de
Dublín).
2.2. Continuïtat amb altres estudis existents (antics estudis propis i/o programes de doctorat; oferta de places, mencions de qualitat, etc.).
2.3. Justificació de la demanda previsible amb dades d’estudis específics
d’anàlisi i de previsió de demanda acadèmica, social i/o professional.
2.4. Volum de titulats en titulacions prèvies.
2.5. Previsió de captació en altres entorns.
2.6. Objectius formatius, incloent-hi el perfil de competències.
2.7. Estructura dels estudis i organització dels ensenyaments.
2.7.1.
Mòduls, matèries/assignatures (tipologia, crèdits i
seqüència curricular).
2.7.2. Relació de matèries i activitats formatives, en la qual s’indicaran les
matèries obligatòries, les matèries optatives i les matèries pròpies de l’especialitat, si s’escau.
2.7.3. Especificació de les característiques del pràcticum i del treball de fi
d’estudis.
2.8. Planificació de les matèries i/o assignatures. Guia docent:
2.8.1.
Objectius específics d’aprenentatge.
2.8.2.
Enfocament metodològic docent: activitats d’aprenentatge i valoració en unitats ECTS.
2.8.3. Criteri i mètodes d’avaluació.
2.8.4. Recursos per a l’aprenentatge.
2.8.5. Idiomes en què s’imparteix.
2.9. Pràctiques externes i activitats formatives per desenvolupar en organismes col·laboradors (cal adjuntar els convenis de cooperació).
2.10. Mobilitat dels estudiants. Objectius, part del pla que s’ha de cursar i
condicions de l’estada (cal adjuntar convenis de mobilitat).
2.11. En el cas d’estudis de doctorat:
2.11.1. Planificació, programació i desenvolupament de la formació
investigadora, amb referència als cursos, seminaris i/o activitats formatives en
què s’articula el programa, si s’escau.
2.11.2. Menció dels objectius i les línies d’investigació.
2.11.3. Capacitats i destreses que han d’adquirir els doctorands.
2.11.4. Criteris per a la direcció de la tesi i els treballs.
3. Organització i gestió del programa i dels estudis que l’integren
3.1. Òrgans de direcció i procediment de gestió.
3.1.1. Estructura i composició dels òrgans de coordinació acadèmica (del
programa i de cada estudi que l’integra).
3.1.2. Estructura i composició del òrgans de gestió i suport administratiu.
3.1.3. Gestió de l’expedient acadèmic i expedició del títol (especificar els
processos detalladament en els casos de títols conjunts).
3.1.4. Gestió de convenis amb organismes i entitats col·laboradores.
3.1.5. Planificació i gestió de la mobilitat de professors i d’estudiants.
3.2. Selecció i admissió d’alumnes al programa:
3.2.1. Nombre mínim d’alumnes previst per a la impartició dels ensenyaments i nombre màxim d’alumnes previst en funció de les disponibilitats
docents i materials.
3.2.2. Òrgan d’admissió (estructura, composició i funcionament).
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3.2.3. Perfil d’ingrés i formació prèvia exigida (especificar per a cada un
dels estudis)
3.2.4. Sistemes d’admissió i criteris de valoració de mèrits.
3.2.5. Criteris per al reconeixement i la convalidació d’aprenentatges previs
3.3. Matèries que, si escau, han de ser seguides pels alumnes, en funció
dels estudis de procedència.
4. Recursos humans
Especificar per a cada un dels estudis:
4.1. Personal docent i investigador
4.1.1. Descripció del perfil i qualificació
4.1.2. Experiència docent, professional i investigadora.
4.1.3. Dedicació.
4.1.4. Procediment d’assignació.
4.1.5. Relació dels professors i investigadors encarregats de la direcció de
tesis doctorals.
4.2. Personal d’administració i serveis: qualificació i funcions.
5. Recursos materials
5.1. Infraestructures i equipaments disponibles d’especial interès per al
programa (infraestructures en TIC, laboratoris, biblioteques i recursos documentals, etc.)
5.2. Previsió, si escau, de millora d’infraestructures i equipaments.
6. Sistema de garantia de la qualitat
6.1. Òrgan responsable del seguiment i la garantia de la qualitat del programa.
6.2. Mecanismes de coordinació i de supervisió del programa.
6.2.1. Procediments per avaluar el desenvolupament i la qualitat del programa.
6.2.2. Procediments per avaluar el professorat i per a la millora de la
docència.
6.2.3. Criteris i procediments de revisió, actualització i millora del programa.
6.2.4. Criteris i procediment per garantir la qualitat de les pràctiques
externes.
6.2.5. Procediments d’anàlisi de la inserció laboral dels titulats i de la
satisfacció per la formació rebuda.
6.2.6. Procediments d’atenció als suggeriments/reclamacions dels estudiants.
6.2.7. Criteris específics de suspensió i supressió del programa o d’un
estudi específic.
6.3. Sistemes d’orientació i de suport a l’aprenentatge autònom de l’estudiant.
6.3.1. Tutoria i orientació acadèmica.
6.3.2. Orientació professional. Transició al treball/estudis de doctorat.
6.4. Sistema d’informació i de comunicació pública del programa.
6.4.1. Vies d’accés a la informació pública del programa.
6.4.2. Vies d’accés a informació interna dels estudiants.
6.5. Informes previs d’avaluació de qualitat (mencions de qualitat del
MEC als programes de doctorat, participació del programa europeu Erasmus
Mundus, entre d’altres)
7. Viabilitat econòmica i financera
7.1. Valoració del cost econòmic del programa, especificació dels recursos i del professorat necessari per a la seva implantació:
7.1.1Pressupost del funcionament
7.1.2Cost del personal docent i administratiu
7.1.3Política de beques
7.1.4Ingressos de matrícula
7.1.5Fonts de finançament externes
7.1.6Sol·licitud de finançament públic

—o—
Num. 20254
Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 10 de novembre
de 2005, per la qual es convoquen ajudes individualitzades de
menjador per als alumnes no universitaris 2005/2006.
L'article 27 de la Constitució Espanyola estableix com a dret fonamental
el dret a l'educació.
L'article 66.1 de la Llei Orgànica 1/1990, d'ordenació general del sistema
educatiu, estableix que, per garantir la igualtat de tots els ciutadans a l'exercici
del dret a l'educació, s'arbitraran beques i ajuts a l'estudi per compensar situacions socioeconòmiques desfavorables, i l'article 4 de la Llei Orgànica 10/2002
que regula la qualitat de l'educació es manifesta en el mateix sentit.
L'article 9.1 de la Llei Orgànica 8/2002, de reforma de la Llei Orgànica
4/2000, i modificada per la Llei Orgànica 14/2003, de drets i llibertats dels
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estrangers a Espanya i la seva integració social, reconeix a tots els estrangers
menors de 18 anys l'accés al sistema públic de beques i ajuts. En aquest sentit,
la Llei Orgànica de qualitat de l'educació esmentada presta una atenció especial
a la incorporació al nostre sistema educatiu d'alumnes estrangers i els reconeix
els mateixos drets i deures que als espanyols.
Dins del nostre àmbit autonòmic, la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, modificada per la Llei 6/2004, de 23 de desembre, té per objecte
determinar el règim jurídic de les subvencions l'establiment o la gestió de les
quals correspon a l'Administració de la comunitat autònoma o a les entitats
públiques que en depenen, i disposa que no es pot iniciar el procediment de concessió de subvencions sense que el conseller competent n'hagi establert les bases
reguladores corresponents prèviament per mitjà d'una ordre.
En aplicació d'aquesta obligació, l'Ordre del conseller d'Educació i
Cultura de 30 de març de 2005 va establir les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'educació i cultura, la qual es va publicar en
el BOIB núm. 59, de 19 d'abril de 2005.
L'article 1 d'aquesta Ordre, en el seu apartat 2.6, especifica que podran ser
objecte d'ajudes, entre d'altres, els serveis complementaris a l'ensenyament, i hi
inclou les ajudes per menjador en el subapartat 2.6 a).
Tot aquest marc normatiu regula la protecció efectiva del dret fonamental
a l'educació eliminant traves que en dificultin l'exercici i respon també a la
necessitat de poder fer efectiva la conciliació de la vida laboral de pares i mares
amb la vida familiar.
Sens dubte, el servei escolar de menjador és avui en dia una prioritat i per
això es necessari convocar beques de menjador que tenen per objecte ajudar als
alumnes que, bé per la situació econòmica familiar, bé per circumstàncies sociofamiliars desfavorables, bé per dificultats de desplaçament al centre escolar, tinguin més dificultats per assolir el pagament d'aquest servei.
Per tot això, segons el que disposen l'article 13.1 de la Llei 5/2002, de 21
de juny, de subvencions (BOIB núm. 79, de 2 de juliol) i l'article 3 de l'Ordre
del conseller d'Educació i Cultura, de 25 de març de 2003; a proposta del secretari general; d'acord amb els informes previs del Servei Jurídic de la Conselleria
d'Educació i Cultura i de la Direcció General de Pressuposts, i fent ús de les
facultats que m'atribueixen la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes
Balears i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, dict la següent
Resolució
Primer. Objecte de la convocatòria i quantia total de l'ajuda.
1.L'objectiu de les ajudes que es convoquen és compensar els alumnes que
cursin estudis a centres docents públics no universitaris, en els nivells d'educació infantil, primària i secundària, amb el finançament de part del cost del servei escolar de menjador, quan concorrin determinades circumstàncies socioeconòmiques o de transport i per tal d'afavorir-ne l'escolarització.
2.Les ajudes es faran efectives a càrrec de la partida pressupostària
13101.421A01.48021.00, dels pressuposts generals de la comunitat autònoma
per a l'any 2006, per un import màxim de 1.270.000,00 euros, dels quals
1.000.000,00 es destinaran a atendre les ajudes derivades de circumstàncies
socioeconòmiques desfavorables i 270.000,00 a atendre les peticions dels alumnes que utilitzen el transport escolar. Aquesta distribució és orientativa i es
podrà modificar en funció de les necessitats. En qualsevol cas, aquest partida
podrà ser augmentada per modificació pressupostària per tal de disposar de més
recursos per a aquest finalitat.
3.Aquesta convocatòria es durà a terme pel procediment de tramitació
anticipada de despesa, d'acord amb el que estableix l'article 44 del Decret
75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de
finances i de les lleis de pressuposts generals de la CAIB. Per tant, resta condicionada a l'aprovació del pressupost per a l'any 2006.
Segon. Beneficiaris
1.Poden ser beneficiaris d'aquesta ajuda els alumnes que, d'acord amb els
criteris que es recullen en els anexos I i II d'aquesta Resolució, es trobin en unes
condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables.
2.Per motiu de transport, podran ser beneficiaris d'aquest ajuda, a més dels
alumnes que utilitzin els serveis de transport escolar de la Conselleria, aquells
que tinguin la residència a més de 3 quilòmetres del centre escolar, sempre que
es tracti de centres que tenguin establerta la jornada partida.
3.Excepcionalment, es podran concedir ajudes als alumnes que cursin
estudis a centres concertats, sempre que hagin estat escolaritzats d'ofici des de
l'Administració Educativa i, a més, compleixin la resta de requisits establerts.
4.Les obligacions dels beneficiaris són les que estableix l'article 9 bis de
la Llei 5/2002, de subvencions.
Tercer. Requisits dels sol·licitants
Són requisits imprescindibles per poder sol·licitar i rebre les ajudes convocades:
1.Utilitzar de forma permanent el servei de menjador. S'entendrà com a
utilització permanent de menjador la que superi el 70% dels dies de servei de
menjador.
2.Haver presentat la sol·licitud i la documentació requerida en aquesta
convocatòria en els terminis establerts.

