Núm. 59
2 de maig de 2019
Fascicle 89 - Sec. II. - Pàg. 17625

Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
AJUNTAMENT DE CALVIÀ

3970

Decret de correcció d'errades i aclariment de la convocatòria d'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any
2017, promoció interna.

Decret de batlia de correcció d’errades i aclariment referits a les Bases específiques incloses en l’Oferta d’Ocupació Pública per a
2017, promoció interna, de l’Ajuntament de Calvià i publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 27, de 2 de març de
2019, i núm. 43, de 4 d’abril de 2019.
Fets

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/59/1032762

1. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 27, de 2 de març de 2019, es van publicar les bases generals que regeixen les
convocatòries de les proves selectives incloses en l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 2017 (BOIB núm. 163 de data 29/12/2018), per
torn promoció interna, així com les bases específiques de la convocatòria de l’oposició-concurs de: 2 places de Tècnic/a d’Administració
General; 2 places de Tècnic/a de Gestió; 7 places d’Administratiu/va d’Administració General; 1 plaça de Tècnic/a Publicitat i Relacions
Públiques; 2 places d’Enginyer/a Tècnic/a Agrícola; i 1 plaça de Tècnic/a Intermedi/a Prevenció Riscs Laborals, totes reservades al torn de
promoció interna.
2. En el BOIB núm. 43, de 4 d’abril de 2019, es van publicar la resta de bases específiques corresponents a les places incloses en l'Oferta
d'Ocupació Pública (BOIB núm. 163 de data 29/12/2018), per torn promoció interna, això és: Tècnic/a Superior Informàtic/a, Tècnic/a Mitjà
/a Informàtica, Tècnic/a Mitjà/a Seguretat Informàtica, Cartògraf/a, Tècnic/a Protecció Civil, Tècnic/a de Turisme, Coordinador/a Protecció
Civil i Platges, Subinspector Policia Local, Oficial Policia Local, Encarregat/a Cap/a Edificis Singulars, Encarregat/a Cap/a Immobles,
Encarregat/a Cap/a Qualitat Mediambiental, Mestre/a Enllumenat, Mestre/a Edificis Singulars, Mestre/a Jardineria, Mestre/a Prevenció
Riscos Laborals, Mestre/a Immobles, Mestre/a Esdeveniments, Mestre/a Taller, Oficial ICE, Oficial Xofer, Oficial Edificis Singulars, Oficial
Taller, Oficial Obres, Oficial Jardineria, Oficial Pintor, Oficial Electricista Enllumenat, Ajudant ICE, Ajudant Edificis Singulars, Ajudant
Jardineria, Ajudant Electricista Enllumenat, Ajudant Magatzem i Ajudant Senyalització.
3. S’han detectat omissions en el decret publicat en el BOIB núm. 43, de 4 d’abril de 2019.
4. S’ha detectat la necessitat de fer un aclariment pel que fa a la redacció del requisit A) previst en totes les bases específiques incloses en l’
Oferta d’Ocupació Pública per a 2017, per promoció interna, contingudes en els decrets publicats en el BOIB núm. 27, de 2 de març de
2019, i núm. 43, de 4 d’abril de 2019.
Fonamentació jurídica
1. Article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques: “Les
Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de
fet o aritmètics existents en els seus actes.”
Per tot això, aquesta Tinença de Batlia en virtut de l'establert en l'art. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local, disposa la següent,
Resolució
1. Havent-se detectat omissions en el decret publicat en el BOIB núm. 43, de 4 d’abril de 2019, relatiu a l’aprovació de les bases
específiques incloses en l’Oferta d’Ocupació Pública per a 2017, promoció interna, es procedeix a corregir-les:
En la pàgina 12319 (Bases específiques oposició-concurs d’una plaça d’encarregat/da en cap edificis singulars), en la pàgina 12324 (Bases
específiques oposició-concurs d’una plaça d’encarregat/da en cap immobles) i en la pàgina 12329 (Bases específiques oposició-concurs d’
una plaça d’encarregat/da en cap qualitat mediambiental), on diu:
“Ser funcionari/ària de carrera de l’Ajuntament de Calvià, estar en actiu en aquesta Corporació, i haver estat nomenat/ada en l’Escala d’
Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe Personal d’oficis, Categoria Mestre/a, i comptar amb dos anys de serveis en
la subescala.”
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Ha de dir:
“Ser funcionari/ària de carrera de l’Ajuntament de Calvià, estar en actiu en aquesta Corporació, i haver estat nomenat/ada en l’Escala d’
Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe Personal d’oficis, Categoria Encarregat/ada o Mestre/a, i comptar amb dos
anys de serveis en la subescala.”
Arran d’aquesta correcció, les persones aspirants que vulguin participar en els processos selectius d’encarregat/da en cap edificis singulars,
encarregat/da en cap immobles i encarregat/da en cap qualitat mediambiental disposaran d’un nou termini de cinc dies naturals, comptadors
a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta correcció d’errades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
2. Havent-se detectat la necessitat de fer un aclariment pel que fa a la redacció del requisit A) previst en totes les bases específiques incloses
en l’Oferta d’Ocupació Pública per a 2017, per promoció interna, contingudes en els decrets publicats en el BOIB núm. 27 de 2 de març de
2019, i núm. 43, de 4 d’abril de 2019, s’indica el següent:
Quan el requisit A) es refereix a “Ser funcionari/ària de carrera de l’Ajuntament de Calvià, estar en actiu en aquesta Corporació, i haver
estat nomenat/ada en l’Escala (...)”, aquest nomenament s’ha d’entendre com a funcionari/ària de carrera.

Ajuntament de Calvià, (Data signatura electrònica: 29/04/19)

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/59/1032762

Andrés Serra Martínez
Tinent de Batle delegat de Serveis Generals i Seguretat
(Delegació por Resolució de Batlia de data 06/07/2018)
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