
Cos de gestió. Indicacions sobre la normativa que s’admet utilitzar en el tercer exercici 
del torn lliure i segon exercici del torn de promició interna vertical.

El Tribunal qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de 
promoció interna vertical inclosa la reserva per a persones amb discapacitats, del cos de 
gestió de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en relació 
amb la realització del tercer exercici del torn lliure i segon exercici del torn de promició 
interna vertical, informa que:

• El Tribunal no facilitarà la posada a disposició als aspirants de cap tipus de normes legals.

• Els aspirants podran fer ús dels textos normatius en paper que duguinel dia de l’examen 
tenint en compte el que s’assenyala a continuació sobre les característiques dels textos 
normatius:

✗ Es poden utilitzar codis de textos normatius originals (inclosos aquells que 
contenen anotacions, concordances i remissions), així com textos legals impresos 
o fotocopiats. Ara bé, no es permeten codis comentats amb doctrina i/o 
jurisprudència (tipus codi administratiu “Aranzadi“).

✗ Es poden utilitzar versions consolidades de la normativa.
✗ Els textos poden estar subratllats però no poden dur cap anotació escrita.
✗ Els textos poden tenir marcadors adhesius.
✗ No es permetrà utilitzar el Llibre d’estil del Govern de les Illes Balears.

Així mateix es recorda que, d'acord amb el punt 9.3 de les bases específiques de la 
convocatòria, el desenvolupament de l’exercici s’ha d’ajustar a la normativa publicada en el 
Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o en el Diari Oficial de la Unió 
Europea, en la data de finalització del període de presentació de sol·licituds, encara que la 
normativa esmentada estigui en període de vacatio legis en la data de realització de les 
proves selectives.


