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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

5945 Modificació parcial de les bases que han de regir la convocatòria de les proves selectives per al
proveïment, mitjançant el sistema de concurs oposició, de 5 places de bomber –a conductor –a
vacants a la plantilla de personal funcionari del Servei de Bombers del Consell de Mallorca, per
l’estimació parcial d’un recurs d’alçada interposat contra l’Acord del Consell Executiu de dia 21 de
maig de 2015 que les aprovà

La Comissió de Govern del Consell de Mallorca, en data 12 de maig de 2016, acordà:

«ANTECEDENTS

1. En el BOIB núm. 99 de 4 de juliol de 2015, es publica l’Acord del Consell Executiu de dia 21 de maig de 2015, que aprova de les bases
que han de regir la convocatòria de les proves selectives per al proveïment, mitjançant el sistema de concurs oposició, de 5 places de bomber
–a conductor –a vacants a la plantilla de personal funcionari del Servei de Bombers del Consell de Mallorca.

2. José Miquel Gomis, mitjançant escrit de data 3 d’agost de 2015 i registre d’entrada número 24534 del mateix dia, interposà recurs d’alçada
contra l’acte administratiu esmentat, fent les al·legacions següents:

a. El segon exercici de la Base 8.2 de les que regeixen aquest procés selectiu, sobre el qüestionari de la part general i específica de la
fase d’oposició, no especifica el número de preguntes ni la duració de la prova.
b. En l’apartat 1) de la Base 9, referent a l’experiència professional del barem de mèrits de la fase de concurs, hi ha desigualtat en la
valoració entre els mèrits dels apartats ,  i , que poden puntuar fins a 10 punts, mentre que els mèrits de l’apartat , només pota b c d
puntuar fins un màxim de 4 punts.
c. En l’apartat 2) de la mateixa Base 9, sobre formació professional, es puntuen de manera diferent i excessiva les titulacions de
Tècnic en Emergències i Protecció Civil i de Tècnic Superior en Coordinació d’Emergències i Protecció Civil, amb 4 i 5 punts
respectivament, sense que siguin titulacions incloses en l’oferta formativa de la CAIB, essent, per això, discriminatòries pels
residents d’aquesta Comunitat Autònoma.
d. El requisit de la llengua catalana hauria de ser una de les proves d’oposició i no només un mèrit, a una comunitat autònoma amb
dues llengües cooficials.

CONSIDERACIONS

PRIMERA

El recurs d’alçada s’interposa contra un acte administratiu que no exhaureix la via administrativa i s’ha interposat dintre del termini d’un mes
establert a l’article 115.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment
administratiu comú; per tant, s’ha d’admetre a tràmit.

Així mateix, l’article 115.2 de la mateixa Disposició estableix el termini de tres mesos per dictar i notificar la resolució del recurs; un cop
transcorregut aquest termini s’ha d’entendre desestimat el recurs. No obstant haver-se excedit aquest termini, l’Administració està obligada a
dictar la resolució expressa en tots els procediments i a notificar-la (article 42.1).

Finalment, l’òrgan competent per resoldre els recursos d’alçada interposats contra actes administratius dictats pel Consell Executiu, és la
Comissió de Govern (article 8.1, lletra , de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, en relació amb l’article 10.2. lletra ).v a

SEGONA

La primera al·legació que fa el recurrent és sobre el segon exercici de la Base 8.2 de les que regeixen aquest procés selectiu, que no
especifica el número de preguntes ni la duració de la prova d’oposició consistent en un qüestionari de la part general i específica. En
conseqüència, sol·licita especificar-ho.

La normativa reguladora de les bases s’indica al segon paràgraf de la base 1. En la determinació del contingut concret de les bases, ni les
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normes legals ni les reglamentàries, determinen incloure les especificacions de número de preguntes o temps per realitzar les proves. Els
requisits normatius respecte del contingut de les bases no exigeixen aquest nivell de detall. Les bases han d’entendre’s correctes en aquest
sentit.

No obstant això, als efectes de la bona organització de les proves i de la preparació dels aspirants, pot estimar-se la sol·licitud del recurrent i
especificar que pel segon exercici de la fase d’oposició, consistent en un qüestionari de la part general i de la part específica, el número de
preguntes i el temps per realitzar aquest exercici, el determina el Tribunal Qualificador; en qualsevol cas, el número de preguntes no podrà
ser inferior a setanta-cinc i el temps per realitzar l’exercici no podrà ser inferior a setanta-cinc minuts. Aquest número s’entén proporcionat
pel número de temes que conformen l’Annex I (21 temes).

TERCERA

La segona al·legació del recurrent, es refereix a l’apartat 1) de la Base 9, referent a l’experiència professional del barem de mèrits de la fase
de concurs; observa desigualtat en la valoració entre els mèrits dels apartats ,  i , que poden puntuar fins a 10 punts, mentre que els mèritsa b c
de l’apartat , només pot puntuar fins un màxim de 4 punts. Sol·licita unificar la puntuació màxima.d

Els mèrits objecte de valoració inclosos a la Base 9.1, són els següents:

a. Serveis prestats com a bomber -a conductor -a professional al Servei de Bombers del Consell de Mallorca.
b. Serveis prestats com a bomber -a conductor -a professional a altres serveis públics de prevenció, extinció d’incendis i salvament.
c. Serveis prestats a una administració pública o empresa pública o privada a llocs de treball de forestal o bomber, en tasques
directament relacionades amb l’extinció d’incendis.
d. Serveis prestats a una administració pública o empresa pública o privada a llocs de treball de les branques de metall, electricitat,
electrònica, construcció i obres, delineació, automoció (maquinaria pesada, etc.), fusteria, activitats marítim-pesqueres, fabricació
mecànica, manteniment i servei de la producció, manteniment de vehicles autopropulsats, activitats forestals (distintes del punt c),
sanitat, química, i que estiguin relacionades de forma directa amb la tasca dels bombers.

La puntuació global màxima per a tot l’apartat 1 de la base 9, referit a experiència professional, és de 10 punts. Es pot arribar a aquest màxim
bé sumant en distints apartats, o bé puntuant en només en un d’ells, de manera que els tres primers apartats es poden valorar fins a un màxim
de 10 punts i l’apartat d) es puntuarà amb un màxim de 4 punts.

Pel que fa a aquesta diferència de la puntuació màxima, s’ha de tenir en compte que hi ha un ampli marge en la regulació de les proves de
selecció i en la determinació de quins han de ser els mèrits i capacitats que es prendran en consideració. Aquesta llibertat està limitada per la
necessitat de no crear desigualtats que siguin arbitràries quan alienes, no referides o incompatibles amb els principis de mèrit capacitat; és un
marge d'apreciació administrativa per decidir si és la més adequada o la millor de les possibles; la consideració dels serveis prestats no és
aliena als conceptes de «mèrit i capacitat» de l'article 103.3 de la Constitució, ja que el temps efectiu de serveis pot reflectir l'aptitud o
capacitat de l'aspirant per desenvolupar una funció o ocupació pública i suposar a més, en aquest acompliment, uns mèrits que poden ser
reconeguts i valorat» per l'Administració convocant (Sentències del TSJ d’Andalusia de 03-04-2001 i de 28-06-2002).

Les bases impugnades, que regeixen les proves selectives per a places de bomber conductor mitjançant sistema de concurs oposició, fan
prevaler l’especialitat dels llocs a cobrir, la major preparació pels llocs singulars a ocupar, cosa objectiva i raonable, perquè objectivament es
pot presumir l’acreditació d’una superior preparació i coneixements, un aprofitament més gran i adquisició d'experiència professional en el
desenvolupament de funcions.

QUARTA

La tercera al·legació del recurrent és referent a l’apartat 2) de la mateixa Base 9, sobre formació professional, que puntua de manera diferent i
excessiva les titulacions de Tècnic en Emergències i Protecció Civil i de Tècnic Superior en Coordinació d’Emergències i Protecció Civil,
amb 4 i 5 punts respectivament, sense que siguin titulacions incloses en l’oferta formativa de la CAIB, essent, per això, discriminatòries pels
residents d’aquesta Comunitat Autònoma.

En resposta a aquesta al·legació, per una banda, sembla evident l’estreta relació de la formació que impliquen aquests títols amb les funcions
a desenvolupar als llocs de treball objecte d’aquest procés selectiu, que justifica la puntuació que se’ls atorga. Per l’altra banda, no pot
acceptar-se l’al·legació que la no impartició de la formació en aquesta Comunitat Autònoma, suposi discriminació cap als residents; tampoc
s’imparteixen en les Illes Balears altres estudis (Medicina, Enginyeria de Camins, Canals i Ports, etc. ) i les administracions convoquen
proves en què no només es valora com a mèrit, sinó que es requereix com a requisit d’accés la possessió d’aquesta titulació.

CINQUENA

Finalment, el recurrent al·lega que el requisit de la llengua catalana hauria de ser una de les proves d’oposició i no només un mèrit, a una
comunitat autònoma amb dues llengües cooficials.
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Concretament, sol·licita que: “Se establezca como primera prueba de la fase de oposición la superación de unos conocimientos mínimos de
lengua catalana siendo esta prueba convalidable con la presentación de un certificado correspondiente emitido por el órgano competente en
materia de política lingüística del Gobierno de las Islas Baleares, por la Escuela Balear de Administración Pública o con la presentación de
alguno de los títulos o certificados equivalentes, de acuerdo con lo que determina la normativa vigente”.

Doncs bé, la normativa vigent és la Llei 4/2016, de 16 d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús del català a
l’àmbit de la funció pública (BOIB núm. 46 de 12-04-2016, amb correcció d’errates publicades al BOIB núm. 47 de 14-04-2016) i disposa,
en la disposició transitòria primera, que els coneixements de llengua catalana que s’han d’exigir per a l’ingrés com a personal funcionari en el
subgrup C2 d’administració especial (subgrup de pertinença dels bombers conductors en l’RLT del Consell de Mallorca), és el certificat de
nivell B1 (nivell llindar).

Així mateix, el Decret 27/1994, d’11 de març, que aprova el Reglament d’ingrés per al personal de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, en l’article 38 estableix que els aspirants a ocupar llocs de treball que tinguin assignat un determinat nivell de coneixement de la
llengua catalana, hauran de superar la puntuació mínima exigida en la convocatòria del corresponent exercici, que serà sempre el primer dels
que es celebrin en la fase d’oposició.

Vist l’anterior, procedeix estimar la petició del recurrent i, en conseqüència, modificar les bases de la manera següent:

1r. Base 2. requisit dels aspirants

 A l’apartat 1, s’afegeix la lletra , amb el text següent:g)

“g) Requisits de coneixements de llengua catalana de nivell B1 (nivell llindar). L’acreditació d’aquest requisit s’ha de
realitzar mitjançant la presentació de la documentació assenyalada a la base 3, punt 3 c), o, si s’escau, mitjançant la
realització i la superació de la prova que, amb aquesta finalitat, s’estableix a la base 5.bis”.

2n. Base 3. Sol·licituds

A l’apartat 3, s’afegeix la lletra , amb el text següent:c)

“c) Acreditar el requisit del coneixement de la llengua catalana B1 (nivell llindar). S’ha de presentar, juntament amb la
sol·licitud, algun dels següents documents:

 - El certificat emès o reconegut com a equivalent per la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les
Illes Balears, per l’Escola Balear d’Administració Pública o algun dels títols o certificats equivalents d’acord amb el
que determina la normativa vigent.
- El certificat que acredita que s’han superat les proves d’avaluació del nivell de coneixements de la llengua catalana
que correspon, realitzades pel Consell de Mallorca com a conseqüència de les convocatòries dutes a terme per
Decrets de la Presidència de 3 de juny de 2004 i de 29 de setembre de 2004.”

3r. Base 5. Admissió dels aspirants

Queda redactada amb el text següent:

“1. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol•licituds, el conseller o consellera competent en matèria de funció
pública ha de dictar resolució, en el termini màxim d’un mes, per la qual ha de declarar aprovada la llista provisional de
persones admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa d’exclusió, si escau. Aquesta resolució s’ha de
publicar en el tauler d’edictes i a la pàgina web (http://www.conselldemallorca.net) de la corporació.
A la mateixa resolució, s’hi ha d’incloure la relació dels aspirants que han acreditat el requisit del coneixement de la llengua
catalana, conforme al que s’estableix a la base 3, punt 3 c) i la dels aspirants que no l’hagin acreditat, amb indicació del lloc,
la data i l’hora d’inici de la prova prevista a la base 5.bis, destinada a acreditar aquest requisit, que es realitza amb caràcter
previ a l’inici de la fase d’oposició.
Si s’escau, a la mateixa resolució s'ha d’indicar el lloc, la data i l'hora d'inici de la prova destinada a comprovar el
coneixement adequat de la llengua castellana dels aspirants que l'han de realitzar.
2. Un cop realitzada aquesta prova i resoltes, si s’escau, les al•legacions, el conseller o consellera competent en matèria de
funció pública ha de dictar una resolució definitiva de persones admeses i excloses en la qual s’ha de declarar aptes o no
aptes els aspirants que han realitzat la prova, i ha de designar el Tribunal Qualificador, el lloc, la data i l'hora d'inici del
primer exercici de la fase d’oposició. Aquesta resolució s’ha de publicar al BOIB i exposar al públic al tauler d’edictes i a la
pàgina web de la corporació.
3. En el cas que totes les persones acreditin el requisit del coneixement de la llengua catalana i, si s’escau, la llengua
castellana, es pot realitzar a la mateixa resolució definitiva de persones admeses i excloses, la designació del Tribunal
Qualificador, la fixació del lloc, la data i l’hora d’inici del primer exercici de la fase d’oposició.
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4. Les persones interessades han de comprovar que consten correctament en la relació de persones admeses. En cas contrari,
disposen d’un termini de deu dies hàbils, comptadors des de la publicació de la resolució esmentada en l’apartat anterior, per
presentar les al•legacions o la documentació que trobin pertinents a efectes d’esmenar o millorar la seva sol•licitud amb
l’advertència de considerar no presentada la sol•licitud si no esmenen el defecte o no presenten la documentació preceptiva.”

4t. Base 5bis. Prova per acreditar el requisit de coneixement de llengua catalana.

S’afegeix la base 5.bis, que queda redactada amb el text següent:

“Base 5bis. Prova per acreditar el requisit de coneixement de llengua catalana.
En el cas que l’aspirant no acrediti que està en possessió del certificat que s’assenyala a la base 3, punt 3 c), ha de realitzar i
superar amb la qualificació d’«apte», un exercici sobre coneixement de la llengua catalana corresponent al nivell B1. La
qualificació de «no apte» en aquesta prova o la no compareixença de l’aspirant per realitzar-la comporten l’eliminació del
procés selectiu.
2. Per realitzar i avaluar la prova de llengua catalana, es nomena una comissió tècnica que està integrada pels següents
membres: un president/a i un vocal designats per el Servei de Normalització Lingüística i un secretari/ària designat per el
conseller/a competent en matèria de funció pública. Així mateix, s’ha de nomenar un suplent per a cadascun dels membres
de la comissió tècnica.
Per organitzar les proves i per corregir-les, la comissió tècnica pot designar assessors/es especialistes i col•laboradors/dores,
els quals es limiten a prestar l'assistència i la col•laboració que se'ls sol•licita amb veu, però sense vot.
Una vegada corregides les proves, es publiquen els resultats provisionals al tauler d’edictes i a la pàgina web
(http://www.conselldemallorca.net) de la corporació. Les persones aspirants poden presentar per escrit en el Registre general,
a partir del dia següent i durant el termini de tres dies hàbils, observacions o reclamacions que la comissió tècnica ha de
resoldre dins el termini dels set dies següents.
3. Els aspirants que en la sol•licitud han fet constar que tenen o que estan en condicions d’obtenir el nivell B1 de català i que
per causes externes no el poden acreditar documentalment en el termini de la presentació de sol•licituds, s’han de presentar
al lloc i en la data assenyalats per dur a terme la prova específica de català. En tot cas, la comissió tècnica designada per
avaluar aquesta prova ha d’admetre els certificats que els aspirants aporten, sempre que acreditin el nivell exigit a la
convocatòria i es trobin compresos entre els assenyalats a la base 3, punt 3 c).”

5è. Base 9. Concurs de mèrits. Barem de mèrits.

El punt 4) Coneixements de llengua catalana, de l’apartat 2) Formació professional, allà on diu:

“La puntuació d’aquest mèrit es realitza d’acord amb el següent barem:
Certificat A2: 0,50 punts
Certificat B2: 1 punt
Certificat C1: 1,25 punts
Certificat C2: 1,50 punts
Certificat C1+LE: 1,75 punts
Certificat C2+LE: 2,00 punts”

Ha de dir:
“La puntuació d’aquest mèrit es realitza d’acord amb el següent barem:

Certificat B2: 1 punt
Certificat C1: 1,25 punts
Certificat C2: 1,50 punts
Certificat C1+LE: 1,75 punts
Certificat C2+LE: 2,00 punts”

Vist tot l’anterior, la consellera executiva del departament de Modernització i Funció Pública, en virtut de les atribucions conferides pel
vigent Decret d’organització del Consell de Mallorca, eleva a la Comissió de Govern, per a la seva aprovació, el següent:

ACORD

Estimar parcialment el recurs d’alçada que ha interposat José Miguel Gomis contra l’Acord del Consell Executiu de dia 21 de maig de 2015,
relatiu a l’aprovació de les bases que han de regir la convocatòria de les proves selectives per al proveïment, mitjançant el sistema de concurs
oposició, de 5 places de bomber –a conductor –a vacants a la plantilla de personal funcionari del Servei de Bombers del Consell de Mallorca,
de manera que:

S’estima la petició referent a concretar el contingut de la base 8, apartat 2, quant a número de preguntes del qüestionari i el temps per
realitzar l’exercici. Per això, el punt 2 de la Base 8, referent a exercicis i puntuació de la fase d’oposició, allà on diu:
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“Segon Exercici: Qüestionari part general i específica
Obligatori i eliminatori: consistirà en respondre un qüestionari de preguntes tipus test relacionades amb el temari enumerat a l’annex
I.”
Ha de dir:
“Segon Exercici: Qüestionari part general i específica
Obligatori i eliminatori: consistirà en respondre un qüestionari de preguntes tipus test relacionades amb el temari enumerat a l’annex
I. El número de preguntes i el temps per realitzar aquest exercici, el determina el Tribunal Qualificador; en qualsevol cas, el número
de preguntes no podrà ser inferior a setanta-cinc i el temps per realitzar l’exercici no podrà ser inferior a setanta-cinc minuts”

Aquesta modificació de les bases, que es publicaren al BOIB 99 de 04-07-2015, s’ha de publicar al mateix Butlletí Oficial.

S’estima la petició d’establir com a primera prova de la fase d’oposició la superació d’una prova per acreditar el requisit de
coneixement de llengua catalana, si no es pot acreditar estar en possessió del certificat corresponent.

Per això, es modifica la redacció de les bases, en els punts següents:

1r. Base 2. requisit dels aspirants

 A l’apartat 1, s’afegeix la lletra , amb el text següent:g)

“g) Requisits de coneixements de llengua catalana de nivell B1 (nivell llindar). L’acreditació d’aquest requisit s’ha de
realitzar mitjançant la presentació de la documentació assenyalada a la base 3, punt 3 c), o, si s’escau, mitjançant la
realització i la superació de la prova que, amb aquesta finalitat, s’estableix a la base 5.bis”.

2n. Base 3. Sol·licituds

A l’apartat 3, s’afegeix la lletra , amb el text següent:c)

“c) Acreditar el requisit del coneixement de la llengua catalana B1 (nivell llindar). S’ha de presentar, juntament amb la
sol·licitud, algun dels següents documents:

 - El certificat emès o reconegut com a equivalent per la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les
Illes Balears, per l’Escola Balear d’Administració Pública o algun dels títols o certificats equivalents d’acord amb el
que determina la normativa vigent
- El certificat que acredita que s’han superat les proves d’avaluació del nivell de coneixements de la llengua catalana
que correspon, realitzades pel Consell de Mallorca com a conseqüència de les convocatòries dutes a terme per
Decrets de la Presidència de 3 de juny de 2004 i de 29 de setembre de 2004.”

3r. Base 5. Admissió dels aspirants

Queda redactada amb el text següent:

“1. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol•licituds, el conseller o consellera competent en matèria de funció
pública ha de dictar resolució, en el termini màxim d’un mes, per la qual ha de declarar aprovada la llista provisional de
persones admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa d’exclusió, si escau. Aquesta resolució s’ha de
publicar en el tauler d’edictes i a la pàgina web (http://www.conselldemallorca.net) de la corporació.
A la mateixa resolució, s’hi ha d’incloure la relació dels aspirants que han acreditat el requisit del coneixement de la llengua
catalana, conforme al que s’estableix a la base 3, punt 3 c) i la dels aspirants que no l’hagin acreditat, amb indicació del lloc,
la data i l’hora d’inici de la prova prevista a la base 5.bis, destinada a acreditar aquest requisit, que es realitza amb caràcter
previ a l’inici de la fase d’oposició.
Si s’escau, a la mateixa resolució s'ha d’indicar el lloc, la data i l'hora d'inici de la prova destinada a comprovar el
coneixement adequat de la llengua castellana dels aspirants que l'han de realitzar.
2. Un cop realitzada aquesta prova i resoltes, si s’escau, les al•legacions, el conseller o consellera competent en matèria de
funció pública ha de dictar una resolució definitiva de persones admeses i excloses en la qual s’ha de declarar aptes o no
aptes els aspirants que han realitzat la prova, i ha de designar el Tribunal Qualificador, el lloc, la data i l'hora d'inici del
primer exercici de la fase d’oposició. Aquesta resolució s’ha de publicar al BOIB i exposar al públic al tauler d’edictes i a la
pàgina web de la corporació.
3. En el cas que totes les persones acreditin el requisit del coneixement de la llengua catalana i, si s’escau, la llengua
castellana, es pot realitzar a la mateixa resolució definitiva de persones admeses i excloses, la designació del Tribunal
Qualificador, la fixació del lloc, la data i l’hora d’inici del primer exercici de la fase d’oposició.
4. Les persones interessades han de comprovar que consten correctament en la relació de persones admeses. En cas contrari,
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disposen d’un termini de deu dies hàbils, comptadors des de la publicació de la resolució esmentada en l’apartat anterior, per
presentar les al•legacions o la documentació que trobin pertinents a efectes d’esmenar o millorar la seva sol•licitud amb
l’advertència de considerar no presentada la sol•licitud si no esmenen el defecte o no presenten la documentació preceptiva.”

4t. Base 5bis. Prova per acreditar el requisit de coneixement de llengua catalana.

S’afegeix la base 5.bis, que queda redactada amb el text següent:

“Base 5bis. Prova per acreditar el requisit de coneixement de llengua catalana.
En el cas que l’aspirant no acrediti que està en possessió del certificat que s’assenyala a la base 3, punt 3 c), ha de realitzar i
superar amb la qualificació d’«apte», un exercici sobre coneixement de la llengua catalana corresponent al nivell B1. La
qualificació de «no apte» en aquesta prova o la no compareixença de l’aspirant per realitzar-la comporten l’eliminació del
procés selectiu.
2. Per realitzar i avaluar la prova de llengua catalana, es nomena una comissió tècnica que està integrada pels següents
membres: un president/a i un vocal designats per el Servei de Normalització Lingüística i un secretari/ària designat per el
conseller/a competent en matèria de funció pública. Així mateix, s’ha de nomenar un suplent per a cadascun dels membres
de la comissió tècnica.
Per organitzar les proves i per corregir-les, la comissió tècnica pot designar assessors/es especialistes i col•laboradors/dores,
els quals es limiten a prestar l'assistència i la col•laboració que se'ls sol•licita amb veu, però sense vot.
Una vegada corregides les proves, es publiquen els resultats provisionals al tauler d’edictes i a la pàgina web
(http://www.conselldemallorca.net) de la corporació. Les persones aspirants poden presentar per escrit en el Registre general,
a partir del dia següent i durant el termini de tres dies hàbils, observacions o reclamacions que la comissió tècnica ha de
resoldre dins el termini dels set dies següents.
3. Els aspirants que en la sol•licitud han fet constar que tenen o que estan en condicions d’obtenir el nivell B1 de català i que
per causes externes no el poden acreditar documentalment en el termini de la presentació de sol•licituds, s’han de presentar
al lloc i en la data assenyalats per dur a terme la prova específica de català. En tot cas, la comissió tècnica designada per
avaluar aquesta prova ha d’admetre els certificats que els aspirants aporten, sempre que acreditin el nivell exigit a la
convocatòria i es trobin compresos entre els assenyalats a la base 3, punt 3 c).”

5è. Base 9. Concurs de mèrits. Barem de mèrits.

El punt 4) Coneixements de llengua catalana, de l’apartat 2) Formació professional, allà on diu:

“La puntuació d’aquest mèrit es realitza d’acord amb el següent barem:
Certificat A2: 0,50 punts
Certificat B2: 1 punt
Certificat C1: 1,25 punts
Certificat C2: 1,50 punts
Certificat C1+LE: 1,75 punts
Certificat C2+LE: 2,00 punts”

Ha de dir:
“La puntuació d’aquest mèrit es realitza d’acord amb el següent barem:

Certificat B2: 1 punt
Certificat C1: 1,25 punts
Certificat C2: 1,50 punts
Certificat C1+LE: 1,75 punts
Certificat C2+LE: 2,00 punts”

 

Aquesta modificació de les bases, que es publicaren al BOIB 99 de 04-07-2015, s’ha de publicar al mateix Butlletí Oficial.

Es desestimen la resta de peticions.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de la notificació del
present acord o, si s’escau, de la seva publicació.
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Això no obstant, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú. »

 

Palma, 19 de maig de 2016

El secretari general
Per delegació de la presidència (Decret de dia 17-07-2015, BOIB núm.114 de 28-07-2015)

Jeroni M. Mas Rigo
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