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Dictamen núm. 24/2002, del Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix
el currículum de cicle formatiu de grau superior corresponent
al títol de tècnic superior en administració de sistemes
informàtics

Atès el que disposa l’article 2, núm. 1, lletra a), incís primer de la Llei 10/2000,
de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i l’article
4, lletra a), incís primer del Decret 128/2001, de 9 de novembre, pel qual se
n’aprova el Reglament d’organització i funcionament, el Consell Econòmic i
Social emet el següent

DICTAMEN
I. Antecedents
Primer. El dia 25 de novembre de 2002 té entrada en el Registre del Consell
Econòmic i Social la sol·licitud de dictamen de l’Hble. Sr. Damià Pons i Pons,
conseller d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, relativa al
Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum de cicle formatiu de grau
superior corresponent al títol de tècnic superior en administració de sistemes
informàtics.
Segon. Atès que la presentació de la sol·licitud es fa exclusivament en format
paper, la Secretaria General demana al sol·licitant que, en compliment de la
disposició addicional primera del Reglament del CES, aprovat pel Decret
128/2001, s’aportin:
“En suport informàtic la sol·licitud de dictamen i el projecte de decret.
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En igual suport, l’expedient i/o informes previs a la conclusió del projecte que
ajudin a l’elaboració del criteri del Consell.
I igualment tota la informació que pugui considerar-se rellevant entorn de
l’objecte del decret”.
Tercer. Atès allò que preveu la Norma de funcionament intern aprovada pel ple
extraordinari del Consell Econòmic i Social del 20 de novembre de 2001, en el
seu punt 1 i 1.2, la Presidència del Consell, un cop escoltats els serveis tècnics,
ha optat per aplicar a l’esmentada sol·licitud la tramitació especial prevista per a
aquests supòsits en aquesta norma de funcionament intern, i notificar-ho a tots
els consellers.
Aquesta decisió es basa, a banda de raons d’economia processal, en la petició
raonada de resposta urgent per part del sol·licitant, i de manera determinant, en
el fet que la norma regula els elements integrants del currículum d’un cicle de
formació professional, la qual cosa té dins de la matèria socioeconòmica,
laboral o d’ocupació, una naturalesa organitzativa o de detall.

II. Contingut del Projecte de decret
El decret consta d’un preàmbul, 8 articles, una disposició addicional, una
disposició final i un annex on figura el currículum formatiu del títol de tècnic
superior en administració de sistemes informàtics. Aquest annex s’estructura en
8 parts, en les quals es fa referència respectivament a la identificació del títol, el
perfil professional, el currículum, les especialitats del professorat que té
atribució docent en els mòduls professionals d’aquest cicle formatiu, les
correspondències i convalidacions, la distribució dels mòduls en cursos
escolars i els requisits d’espais formatius, instal·lacions i equipaments.
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En el preàmbul es fa referència al marc normatiu que empara i justifica
l’elaboració del decret i en l’articulat s’exposa el seu objecte i el contingut de
cadascun dels apartats de l’annex.

III. Observacions generals
Com es posa de manifest en els antecedents, el projecte de decret té caràcter
organitzatiu o de detall, atès que regula els elements integrants del currículum
d’un cicle de formació professional, i compleix amb l’obligació del Govern
d’establir aquest currículum, prevista en 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.
Alhora, s’atén al que disposa el Reial decret 1660/1994, de 22 de juliol, pel qual
s’estableix el títol de tècnic superior en administració de sistemes informàtics i
els corresponents ensenyaments mínims, en consonància amb el Reial decret
676/1993, de 7 de maig, pel qual s’estableixen les directrius generals sobre els
títols de formació professional i els corresponents ensenyaments mínims.

IV. Observacions particulars
I. Hem observat que la conselleria sol·licitant té en compte els comentaris fets
per aquest Consell en altres dictàmens sobre projectes de decret d’establiment
de currículum d’altres cicles formatius, per la qual cosa manifestam la nostra
satisfacció.
II. Com ja dèiem en el Dictamen núm. 4/2002, relatiu al Projecte de decret pel
qual s’estableix el currículum de cicle formatiu de grau superior corresponent al
títol de tècnic superior en animació turística i en el Dictamen núm. 5/2002,
relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum de cicle formatiu
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de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en gestió administrativa, la
referència en la sol·licitud a un “avantprojecte de decret” no és correcta i hauria
d’haver-se substituït per la de “projecte de decret”.
Tot i que hem observat que aquesta errada tan sols afecta la sol·licitud i que és
corregida en el text de la norma, volem recordar, atesa la rellevància de les
denominacions pel que fa a textos normatius, que la Llei 4/2001, de 14 de
març, del Govern de les Illes Balears, no concreta de manera expressa el
moment en què un avantprojecte de decret esdevé projecte. No obstant això, a
partir d’una interpretació sistemàtica del capítol III (“De la potestat
reglamentària”), pertanyent al títol IV (“De la iniciativa legislativa i de les
potestats normatives del Govern”), es dedueix que els avantprojectes de decret
esdevenen projectes quan ja s’ha iniciat la seva tramitació. En aquest sentit,
l’article 42.1 de la llei estableix, referint-se a la fase d’elaboració, que “…per
fer-ne la tramitació, s’ha d’adjuntar a l’avantprojecte una memòria i, si s’escau,
un estudi econòmic”, mentre que en els articles següents, relatius a diferents
fases de la tramitació (l’audiència i participació, la informació pública, la
intervenció d’ens territorials, informes i dictàmens), ja es parla de “projecte”.
Amb més raó, l’article 46 disposa, de manera expressa, que els “projectes de
disposicions hauran de ser sotmesos preceptivament, entre d’altres, als
dictàmens del Consell Consultiu i els d’altres òrgans de consulta i
assessorament”. S’ha d’entendre, doncs, que en el moment que un text se
sotmet a dictamen ja es troba en la seva fase de tramitació i que, en
conseqüència, es tracta d’un projecte de decret i no d’un avantprojecte.
III. Pel que fa al contingut del decret, s’ha comprovat que respecta els mínims
exigits a l’article 24 de l’esmentat Decret 33/2001, de 23 de febrer, per tant,
aquest Consell no fa cap altra consideració.
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V. Conclusions
Al llarg del dictamen s’han donat les opinions i conclusions que aquest Consell
emet, respecte del contingut del Projecte de decret pel qual s’estableix el
currículum de cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic
superior en administració de sistemes informàtics i a elles ens remetem.
Vist i plau
El secretari general

Pere Aguiló Crespí

El president

Francesc Obrador Moratinos

Palma, 9 de desembre de 2002
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