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Decret de batlia de correcció d’errades i aclariment referits a les Bases generals de la convocatòria de
proves selectives de la plantilla de funcionaris/àries de l’Ajuntament de Calvià corresponents a
l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 2017 -promoció interna- i publicades en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears núm. 27, de 2 de març de 2019.
Fets
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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. Havent-se detectat una contradicció entre la base sisena i la base catorzena de les Bases generales que
regeixen aquestes convocatòries (BOIB núm. 27, de 2 de març de 2019) és necessari fer-ne un aclariment.
Fonamentació jurídica
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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 una contradicció entre la base sisena i la base catorzena de les Bases generals que
regeixen aquestes convocatòries (BOIB núm. 27, de 2 de març de 2019) i atesa la necessitat de fer un
aclariment respecte a aquesta contradicció, es resol:
Eliminar el següent paràgraf inclòs en la base sisena de les Bases generales que regeixen aquestes
convocatòries (BOIB núm. 27, de 2 de març de 2019): “En cas que amb posterioritat a l'aprovació
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d'aquestes bases es modifiqués la normativa inclosa en el programa, les referències que aquest conté s’han
d’entendre fetes a les que en cada moment siguin d'aplicació, respecte a la data de finalització del termini
per a presentar la sol·licitud de participació.”
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Aclarir que la base catorzena de les Bases generales que regeixen aquestes convocatòries (BOIB núm. 27, de
2 de març de 2019) és la que s’ha de tenir en consideració pel que fa a la normativa que serà objecte
d’examen: “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.”
Andrés Serra Martínez
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Tinent de Batle delegat de Serveis Generals i Seguretat
(Delegació por Resolució de Batlia de data 06/07/2018)
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