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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

1645

Resolució de correcció d’errades de l’edicte 12274 publicat en el Bulletí Oficial de les Illes Balears
núm. 166, de 10 de desembre de 2019, de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca
de 5 de desembre de 2019 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències
professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació
corresponent al programa comú «PC00009» del Pla Anual de Polítiques per a l’Ocupació (PAPE
2019)

Al Bulletí Oficial de les Illes Balears núm. 166, de 10 de desembre de 2019 s'han advertit una sèrie d'errades, que s'indiquen a continuació.
Per això, i de conformitat amb l'article 56.3 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, i amb l'article 19 del Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears, s'ha
d'esmenar l'error.
Resolc
1. Modificar les següents errades:
A l'annex 1 del punt sisè de la Resolució:
Allà on diu:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/21/1054104

Taxes
2. En aplicació de la Llei 13/2018, de 28 de desembre, de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any
2019, i la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 7 de gener de 2019 per la qual s'estableix l'actualització de les
bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019, les taxes per
a la implantació dels processos de reconeixement de competències professionals assolides per experiència laboral a les Illes Balears són les
següents:
Concepte
1. Inscripció al procés de reconeixement de competències professionals assolides per experiència laboral o vies no formals
de formació.

Euros
5,61

2. Inscripció a la fase d'orientació i assessorament:
2.1 Per a qualificacions de nivell 1.

28,09

2.2 Per a qualificacions de nivell 2.

39,32

2.3 Per a qualificacions de nivell 3.

44,94

3. Inscripció a la fase d'avaluació i acreditació:
3.1 Per a unitats de competència de qualificacions de nivell 1, sigui quin sigui el nombre d'unitats de competència de les
quals se sol·licita avaluació.

11,24

3.2 Per a unitats de competència de qualificacions de nivell 2:
— Si se sol·licita l'avaluació d'una unitat de competència.

11,24

— Si se sol·licita l'avaluació de dues unitats de competència.

16,84

— Si se sol·licita l'avaluació de tres o més unitats de competència.

22,47

3.3 Per a unitats de competència de qualificacions de nivell 3:
— Si se sol·licita l'avaluació d'una unitat de competència.

16,84

— Si se sol·licita l'avaluació de dues unitats de competència.

22,47

— Si se sol·licita l'avaluació de tres o més unitats de competència.

39,32
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Ha de dir:
2. En aplicació de la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any
2019, i la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 7 de gener de 2019 per la qual s'estableix l'actualització de les
bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019, les taxes per
a la implantació dels processos de reconeixement de competències professionals assolides per experiència laboral a les Illes Balears són les
següents:
Concepte
1. Inscripció al procés de reconeixement de competències professionals assolides per experiència laboral o vies no formals de
formació.

Euros
5,68

2. Inscripció a la fase d'orientació i assessorament:
2.1 Per a qualificacions de nivell 1.

28,43

2.2 Per a qualificacions de nivell 2.

39,79

2.3 Per a qualificacions de nivell 3.

45,48

3. Inscripció a la fase d'avaluació i acreditació:
3.1 Per a unitats de competència de qualificacions de nivell 1, sigui quin sigui el nombre d'unitats de competència de les
quals se sol·licita avaluació.

11,37

3.2 Per a unitats de competència de qualificacions de nivell 2:
— Si se sol·licita l'avaluació d'una unitat de competència.

11,37

— Si se sol·licita l'avaluació de dues unitats de competència.

17,04

— Si se sol·licita l'avaluació de tres o més unitats de competència.

22,74

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/21/1054104

3.3 Per a unitats de competència de qualificacions de nivell 3:
— Si se sol·licita l'avaluació d'una unitat de competència.

17,04

— Si se sol·licita l'avaluació de dues unitats de competència.

22,74

— Si se sol·licita l'avaluació de tres o més unitats de competència.

39,79

A l'annex 2 de la Resolució:
Allà on diu:
Qualificació professional

Mediació Comunitària

Família professional

Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Nivell

3

Codi

SSC324_3

Reial decret

Reial decret 1368/2007, de 19 d'octubre

Places convocades

15
UC1026_3. Incorporar la perspectiva de gènere en els projectes d'intervenció social.
UC1038_3. Identificar i concretar les característiques i necessitats del context social de la
intervenció.

Unitats de competència

UC1039_3. Prevenir conflictes entre diferents persones, actors i col·lectius socials.
UC1040_3. Organitzar i implementar el procés de gestió de conflictes.
UC1041_3. Fer la valoració, el seguiment i la difusió de la mediació com una via de gestió de
conflictes.

Certificat de professionalitat

No hi ha certificat de professionalitat.

Títol d'FP

Tècnic superior en integració social (Reial decret 1074/2012, de 13 de juliol)

Centre seu principal

CIFP Son Llebre (c. d'Inés Ribera, 8 A, 07141 Pla de Na Tesa, Marratxí)

Centre seu auxiliar a Menorca

IES Cap de Llevant (c. de Francesc F. Andreu, 2, 07703 Maó)

Centre seu auxiliar a Eivissa i IES Algarb (crta. de l'Aeroport, Km 3 Can Raspalls, 07817 Sant Jordi, Eivissa)
Formentera
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Ha de dir:
Qualificació professional

Mediació Comunitària

Família professional

Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Nivell

3

Codi

SSC324_3

Reial decret

Reial decret 1368/2007, de 19 d'octubre

Places convocades

15
UC1026_3. Incorporar la perspectiva de gènere en els projectes d'intervenció social.
UC1038_3. Identificar i concretar les característiques i necessitats del context social de la
intervenció.

Unitats de competència

UC1039_3. Prevenir conflictes entre diferents persones, actors i col·lectius socials.
UC1040_3. Organitzar i implementar el procés de gestió de conflictes.
UC1041_3. Fer la valoració, el seguiment i la difusió de la mediació com una via de gestió de
conflictes.

Certificat de professionalitat

SSCG0209 Mediació Comunitària

Títol d'FP

Tècnic superior en integració social (Reial decret 1074/2012, de 13 de juliol)

Centre seu principal

CIFP Son Llebre (c. d'Inés Ribera, 8 A, 07141 Pla de Na Tesa, Marratxí)

Centre seu auxiliar a Menorca

IES Cap de Llevant (c. de Francesc F. Andreu, 2, 07703 Maó)

Centre seu auxiliar a Eivissa i IES Algarb (crta. de l'Aeroport, Km 3 Can Raspalls, 07817 Sant Jordi, Eivissa)
Formentera
A l'annex 2 de la Resolució (versió castellana)

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/21/1054104

Allà on diu:
Plazas convocadas de la cualificación profesional Inserción laboral de personas con discapacidad: 20.
Ha de dir:
Plazas convocadas de la cualificación profesional Inserción laboral de personas con discapacidad: 15.
2. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller
d'Educació, Universitat i Recerca en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de publicar-se, d'acord amb els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de
26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de publicar-se, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 10 de febrer de 2020
El conseller
Martí X. March i Cerdà
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