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Desenvolupament, així com criteris de valoració i qualificació del tercer 
exercici de les proves selectives per a l’ingrés del cos facultatiu superior, 
especialitat farmàcia, convocades per Resolució de la consellera d’Hisenda i 
Administracions Públiques de 25 d’abril de 2019 

Ús de normativa legal durant el tercer exercici 

En referència a l'apartat 1.1.3 de l'Annex 3 de la Resolució de la consellera 
d’Hisenda i Administracions Públiques de 25 d’abril de 2019 per la qual s’aproven 
la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa 
el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos 
facultatiu superior, escala sanitària, especialitat farmàcia de l’Administració 
especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 63/2019, de 9 de 
maig), el Tribunal Qualificador del Cos Facultatiu Superior de Farmàcia, reunit en 
la sessió de dia 25 d’octubre de 2022, acorda el següent: 
  
⎯ Les persones aspirants podran dur i fer ús per a la realització del tercer 

exercici els textos de normativa legal que considerin oportuns i que hi duguin. 
⎯ Els textos de normativa legal només podran ser consultats en FORMAT PAPER, 

i en cap cas es permetrà l'ús de dispositius electrònics.  
⎯ El Tribunal no facilitarà als aspirants cap tipus de normes  
⎯ El Tribunal podrà retirar a les persones opositores els esmentats textos quan 

consideri que no reuneixen les característiques de textos de normativa legal. 
⎯ La legislació consolidada reuneix els requisits de normativa legal a efectes de 

la realització del tercer exercici. 
⎯ No es podrà fer us de textos amb normativa comentada. 
⎯ Les normes tècniques tals com les UNE, EN, ISO, DIN i altres de propòsit 

similar no reuneixen les característiques de textos de normativa legal a 
efectes de realització del tercer exercici.  

⎯ Els textos poden estar subratllats, però no poden dur cap anotació escrita. 
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Criteris de valoració del tercer exercici 
 

D’acord amb el que estableix l’apartat 1.1.3 de l’Annex III de la Resolució de 
convocatòria esmentada, el Tribunal Qualificador, reunit en la sessió de dia 25 
d’octubre de 2022, ha acordat la ponderació següent dels criteris de valoració 
que consten a la Resolució de la convocatòria de les proves selectives: 
 

Criteri de valoració Ponderació 

Capacitat d’anàlisi i de raciocini 
85% 

Interpretació correcta de la normativa aplicable al cas 

Sistemàtica i la claredat d’idees 10% 

Actualització i la innovació del contingut, així com la contribució 
al desenvolupament de les àrees en què es relacionen 

5% 

Total 100% 

 

Normativa aplicable al desenvolupament del tercer exercici 

La Resolució de convocatòria de les proves selectives estableix en l’apartat 9.3: 

“El desenvolupament dels exercicis d’aquest procés selectiu s’ha d’ajustar a la 
normativa publicada en el Butlletí de l’Estat, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o 
en el Diari Oficial de la Unió Europea, en la data de finalització del període de 
presentació de sol·licituds, encara que la normativa esmentada estigui en període de 
vacatio legis en la data de realització de les proves selectives.” 
 
No obstant això, el Tribunal Qualificador valorarà positivament la referència a 
normativa actualitzada, si s’escau. 
 
Instruccions al desenvolupament del tercer exercici 

El Tribunal Qualificador, reunit en la sessió de dia 25 d’octubre de 2022, ha 
acordat: 

Les persones aspirants, durant l'exercici, no podran tenir a la seva disposició cap 
mòbil o rellotge digital ni cap altre dispositiu electrònic ni fer ús de cap sistema 
auditiu (excepte per prescripció mèdica). 

⎯ Les persones que arribin tard només podran entrar a l'aula corresponent 
sempre i quan encara no s'hagi repartit cap examen. 

⎯ Una vegada que s’hagin repartit els exàmens en un aula, ningú no es podrà 
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moure del seu seient durant el temps que duri l’exercici, tret de causes de 
força major. Per anar al bany, el temps no s’interromprà per aquesta 
circumstància. En cas d’haver de sortir per alletament, aquest temps sí que 
s’interromprà i es podrà recuperar. 

⎯ Les persones aspirants que surtin abans d'una hora d'haver iniciat l'examen 
no podran endur-se'n cap paper. 

⎯ Les persones aspirants només podran tenir, damunt la taula, bolígraf, cinta 
correctora, identificació personal, els fulls d'examen i el qüestionari per 
respondre. També aigua, gel desinfectant, caramels o similar. 

⎯ Les persones aspirants només podran utilitzar bolígrafs d'un color (blau o 
negre). No podran utilitzar bolígrafs de dos colors diferents. 

 


