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PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
Num. 4697
Resolució del President del Parlament de les Illes Balears per la
qual disposa els nomenaments dels membres del Consell de
Direcció i del Director General de l’Ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears i del Consell de Direcció.

10-03-2012

ses emissions de deute públic a llarg termini fins a un import màxim de
467.063.427,88 € per cobrir les amortitzacions ordinàries a llarg termini del primer semestre de l’any, import corresponent al conjunt d’ens que componen el
sector públic als efectes de la normativa reguladora de l’estabilitat pressupostària i del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC), i, a més, va
especificar que aquesta operació no representa un augment de l’endeutament de
la Comunitat Autònoma al final de l’exercici.

L’article 15 de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, preveu que els membres del Consell de
Direcció són elegits pel Parlament i que en el moment de l’elecció dels membres de l’esmentat Consell, el Parlament també designa d’entre ells el membre
que ha d’ocupar el càrrec de director o directora general de l’ens i del Consell
de Direcció. També disposa l’article esmentat que president o presidenta del
Parlament ordena la publicació del nomenament del director o la directora i de
la resta dels membres del Consell de direcció en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, alhora que preveu que la promesa o el jurament es realitzi davant la Mesa del Parlament, després d’haver-se’n publicat el nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de març de
2012, d’acord amb el previst per l’article 15 de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, elegí els membres
del consell de direcció i el director general de l’Ens públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears i del Consell de Direcció.

2. El 18 de gener de 2012, el Consell de Govern aprovà les condicions
bàsiques d’endeutament a llarg termini fins a un import de 445.299.700,55 €,
d’acord amb l’autorització de l’article 18.1 de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2012.

Per tot això, i en ús de les atribucions que em confereix l’article 15.4 de
la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, dict la següent

2. L’article 9 de La Llei orgànica 5/2001, de 13 de desembre, complementària de la Llei general d’estabilitat pressupostària.

RESOLUCIÓ

3. L’article 29 i els següents del Text refós de la Llei de finances de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005,
de 24 de juny.

Es nomenen membres del Consell de Direcció de l’Ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears les persones que es relacionen a continuació:
Sr. José Manuel Ruiz Rivero.
Sr. Josep Maria Codony Oliver.
Sr. Onofre Martorell Cunill.
Sr. Antonio Luis Alcover Casasnovas.
Sr. Pedro Orfila Carreras.
Sra. Nuria Ferrer Ferrer.
Sr. Francisco Ferrer Tur.
Sra. María Antonia Puigrós Caldentey
Sra. Margalida Alemany Hormaeche.
Així mateix, d’entre els membres del Consell de Direcció esmentat, es
nomena Director General de l’Ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
i del Consell de Direcció el Sr. José Manuel Ruiz Rivero.
De la mateixa manera, s’ordena la publicació dels nomenaments esmentats al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Butlletí Oficial del Parlament de
les Illes Balears
Palma, 9 de març de 2012.
EL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS,
Pere Rotger i Llabrés.

—o—

3.- D'altres disposicions
VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ
Num. 4403
Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial
i d’Ocupació de 2 de març de 2012 de creació de deute públic de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mitjançant l’ampliació per un import de 10.000.000 € de l’emissió d’obligacions de
tipus fix al 3,609 % i venciment dia 4 de març de 2015
Fets
1. L’Acord del Consell de Ministres de 13 de gener de 2012 autoritzà la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a fer préstecs i a realitzar una o diver-

3. Per mitjà de la Resolució del conseller d’Economia i Hisenda de 23 de
febrer de 2010 de creació de deute públic de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears mitjançant l’emissió d’obligacions per un import de 500.000.000 €
(BOIB núm. 33 , de 27 de febrer) es va posar en circulació una emissió d’obligacions de 200.000.000 € a tipus fix del 3,609 % i venciment dia 4 de març de
2015 (obligacions de 2015).
Fonaments de dret
1. L’article 14 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes.

4. L’article 18.1 de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Posar en circulació una emissió d’obligacions de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears (l’emissor) per un import de 10.000.000 € (deu
milions d’euros), d’acord amb el que estableix l’article 18.1 de la Llei 9/2009,
de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2012, per a l’ampliació de l’emissió d’obligacions amb
venciment el 4 de març de 2015.
2. Establir, per al deute públic que s’emet (les obligacions), les característiques principals següents:
Ampliació de l’emissió de deute públic amb venciment el 4 de març de
2015
- Modalitat: emissió de deute públic.
- Nominal inicial: 200.000.000 €.
- Import nominal de l’ampliació (‘tap’): 10.000.000 €.
- Data d’emissió i desemborsament de l’ampliació: 14 de març de 2012.
- Nominal final: 210.000.000 €.
- Divisa: euro.
- Data de venciment: 4 de març de 2015.
- Cupó: fix 3,609 % anual (Act/act), no ajustat (‘unadjusted’), dia hàbil
següent.
- Preu de l’emissió exclòs el cupó corregut: 97,489 %.
- Cupó corregut: 0,09887671 % (9.887,67 €).
- Preu de l’emissió inclòs el cupó corregut: 97,58787671 %.
- Nominal que ha de desemborsar el subscriptor: 9.758.787,67 €.
- Data de pagament del cupó: el 4 de març de cada any fins al venciment.
- Amortització: a la par. D’una sola vegada i per tot l’import quan venci.
- Procediment d’emissió: col·locació privada.
- Cotització: Mercat de Deute Públic en Anotacions.
- Codi ISIN: ES0001348095.
3. Disposar que l’emissió i la posada en circulació del deute públic a què
es refereix aquesta Resolució s’ha de regir pels mateixos termes que s’estableixen per a les obligacions de 2015 en la Resolució del conseller d’Economia i
Hisenda de 23 de febrer de 2010 de creació de deute públic de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears mitjançant l’emissió d’obligacions per un import
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de 500.000.000 € (BOIB núm. 33 , de 27 de febrer).
4. Manifestar que, d’acord amb l’article 14.5 de la Llei orgànica 8/1980,
de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, les emissions
de deute públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears gaudeixen dels
mateixos beneficis i condicions que el deute públic de l’Estat.
5. Autoritzar el director general del Tresor i Política Financera per dur a
terme les actuacions i subscriure els documents necessaris per complir el que
estableix aquesta Resolució.
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interposar recurs d’alçada davant el conseller d’Educació, Cultura i Universitats
en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’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.
Palma, 2 de març de 2012
El director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional
Onofre Ferrer Riera

6. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de las Illes Balears.
Palma, 2 de març de 2012

ANNEX 1

El vicepresident econòmic,
de Promoció Empresarial i d’Ocupació
José Ignacio Aguiló Fuster

Instruccions
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS
Num. 4421
Resolució del director general d’Ordenació, Innovació i
Formació Professional de 2 de març de 2012 per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de grau superior
de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten
aspectes sobre l’organització
Atesa l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 7 de
febrer de 2012 per la qual es regulen les proves d’accés als cicles formatius de
formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears (BOIB núm. 22,
d’11 de febrer).
Atesa la disposició final primera de l’Ordre esmentada, que autoritza el
director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional perquè dicti
les instruccions necessàries per a l’execució, per al desplegament i per a la concreció d’aquesta Ordre.
De conformitat amb la normativa indicada,
RESOLC
Primer

Aquestes instruccions concreten els aspectes necessaris per desenvolupar
les proves d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional que s’han de fer en centres públics de les Illes Balears en aquesta convocatòria, de conformitat amb l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i
Universitats de 7 de febrer de 2012 per la qual es regulen les proves d’accés als
cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes
Balears.
Article 2
Requisits dels aspirants
1. Es poden inscriure les persones que no reuneixen cap altre requisit que
permet accedir directament al cicle de grau superior que els interessa cursar, i
que compleixen alguna de les condicions següents:
a)Complir denou anys o més l’any 2012.
b)Complir devuit anys l’any 2012 i estar en possessió d’un títol de Tècnic
de la mateixa família professional que el cicle de grau superior que els interessa cursar.
c)Complir devuit anys l’any 2012 i, en el moment de fer la prova, estar
cursant el mòdul Formació en centres de treball d’un cicle de grau mitjà de la
mateixa família professional que el cicle de grau superior que els interessa cursar. Aquest mòdul ha de ser l’únic mòdul pendent per obtenir el títol de Tècnic
i ha d’estar superat abans del 28 de juny de 2012. En cas de superar la prova, en
el certificat d’aptitud de la prova s’ha d’indicar que no és vàlid si no s’aporta el
certificat que acrediti que s’han superat tots els mòduls del cicle de grau mitjà
al·legat per presentar-se a la prova.

1. Aprovar les instruccions per les quals es concreten aspectes sobre l’organització de les proves que donen accés als cicles formatius de grau superior
de formació professional del sistema educatiu per a l’any 2012.

2. Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d’accés a
cicles de grau superior de formació professional, tenguin o no qualificació
numèrica, i les que tenguin l’exempció de fer totes les parts de la prova, es
poden tornar a presentar amb la finalitat de millorar-ne la qualificació.

2. Aquestes instruccions s’inclouen com a Annex 1 d’aquesta Resolució.
L’Annex 2 especifica els continguts, l’estructura i la durada de les proves de
grau superior.

En el cas de voler millorar la qualificació, es pot repetir tota la prova o
només una de les parts d’aquesta. En el cas que només es repeteixi una de les
parts, l’altra part de la qual no s’examini ha d’estar superada o exempta.

3. L’Annex 3 detalla el calendari de les actuacions corresponents a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior.
4. L’Annex 4 especifica les especialitats docents dels professors que han
d’actuar com a vocals de les comissions avaluadores.
Segon
Convocar les proves d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu, en els termes que figuren en les instruccions que s’inclouen com a Annex 1 d’aquesta Resolució.
Tercer
Aquesta Resolució comença a vigir l’endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot

Article 3
Termini d’inscripció a les proves
El període d’inscripció a les proves d’accés de grau superior és del 19 al
30 de març de 2012, ambdós inclosos.
Article 4
Centres que han de fer les proves
1. Les proves d’accés a cicles de grau superior de formació professional
s’han de fer, únicament, en els centres que s’indiquen a continuació, i són els
únics que poden fer les proves d’accés als cicles de grau superior en aquesta
convocatòria:
IES Antoni Maura (Palma): prova per accedir als cicles de l’opció d’humanitats i ciències socials.
IES Guillem Sagrera (Palma): prova per accedir als cicles de l’opció d’humanitats i ciències socials.
IES Juníper Serra (Palma): prova per accedir als cicles de l’opció d’humanitats i ciències socials.
IES Alcúdia (Alcúdia): prova per accedir als cicles de l’opció d’humanitats i ciències socials.

