CONCURS OPOSICIÓ DE DUES PLACES DE
TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL
I DUES PLACES DE DE TÈCNIC/A DE GESTIÓ
PER PROMOCIÓ INTERNA
La base Catorzena. Temari de les bases de la convocatòria, diu textualment que “la normativa
prevista en els temaris inclosos en cadascuna de les bases específiques serà la vigent a la
data de publicació de les corresponents Bases específiques en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears”.
La publicació d'aquestes bases al diari oficial va tenir lloc el dia 2 de març de 2.019.
El temari de Técnic/a d'Administració General inclou el següent tema: Tema 11.- Llei 7/2013,
de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.
Objecte i àmbit d'aplicació. Classificació de les activitats.
I el temari de Tècnic/a de Gestió inclou el següent: Tema 32.- Llei 7/2013, de 26 de novembre,
de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears. Objecte i àmbit
d'aplicació. Classificació de les activitats.
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L'assenyalada llei va ser modificada mitjançant la Llei 6/2019 de 8 febrer, de modificació de la
Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les
Illes Balears; la llei de modificació fou publicada en el BOIB núm. 021 de 16 de febrer i
conforme la Disposició final cinquena de la Llei 6/2019, aquesta ha entrat en vigor als dos
mesos de la seva publicació en el BOIB, és a dir, el dia 16 d'abril, excepció feta de les
modificacions de la Llei 4/2013 de 17 de juliol que entraren en vigor l'endemà de la publicació.
Ateses les importants modificacions introduïdes en la Llei 7/2013, també en matèria de
classificació d'activitats, i a fi de no induir a error als aspirants i que no puguin sorgir dubtes a
l'hora de preparar aquest tema, els membres del Tribunal han decidit, en la seva sessió
constitutiva, i per unanimitat, que s'acceptarà i donarà per bo el desenvolupament del tema
referit a la Llei 7/2013 de 26 de novembre tant si el mateix s'exposa de conformitat amb la
redacció de la Llei abans de la seva modificació per la Llei 6/2019 de 8 de febrer (i per
tant vigent a la data de publicació de les bases de la convocatòria), com si l'exposició del
tema es desenvolupa tenint en compte la modificació operada per aquesta última.
El que es publicarà en la pàgina web de la corporació i en el tauler d'anuncis per a general
coneixement de tots els aspirants.
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