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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

8599

Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització de 29 d’agost de 2019
mitjançant la qual es rectifica la Resolució de 19 d’agost de 2019, de correcció d’error advertit en la
publicació de la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 25 d’abril de
2019 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es
designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de
promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos auxiliar de l’
Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Antecedents
1. En el BOIB núm. 57, de 30 d'abril de 2019, es va publicar la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25
d'abril de 2019 per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal
Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb
discapacitat, al cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
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2. En el BOIB núm. 81, de 18 de juny de 2019, es va publicar la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 31 de
maig de 2019, de correcció d'errors advertits en la publicació de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25
d'abril de 2019 per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal
Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb
discapacitat, al cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. En el BOIB núm. 109, de 8 d'agost de 2019, es va publicar la Resolució de la consellera d' Administracions Públiques i Modernització de
30 de juliol de 2019, de modificació de la composició del Tribunal Qualificador establerta per la Resolució de la consellera d' Hisenda i
Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019 per la qual s' aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits,
i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna,inclosa la reserva per
a persones amb discapacitat, al cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
4. En el BOIB núm. 116, de 24 d'agost de 2019, es va publicar la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de
19 d'agost de 2019, de correcció d'error advertit en la publicació de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de
25 d'abril de 2019 per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal
Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb
discapacitat, al cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
5. Atès que s'ha advertit un error en l'Annex de la Resolució citada en el punt anterior, en relació amb la penalització de les preguntes amb
cap resposta marcada (primer exercici del cos auxiliar pel torn de promoció interna vertical), es fa necessari rectificar aquest extrem a efectes
d'adequar el seu contingut a la correcció ja realitzada amb anterioritat mitjançant Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions
Públiques de 31 de maig de 2019 (esmentada en el punt 2 d'aquests antecedents): “Les preguntes amb una resposta errònia es penalitzaran
amb un terç del valor assignat a la resposta correcta”.
Fonaments de dret
1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que
aquestes poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics que
hi hagi en els seus actes.
2. D'altra banda, l'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, disposa que la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratius correspon a l'òrgan que hagi
dictat l'acte o la disposició.
Per tot això, dict la següent
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Resolució
1. Rectificar l'Annex de la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 19 d'agost de 2019, de correcció
d'error advertit en la publicació de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019 per la qual
s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives
per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos auxiliar de
l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el qual queda redactat tal com consta en l'Annex d'aquesta Resolució.
2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears , en els taulers d'anuncis de l'Escola Balear d'Administració Pública
(EBAP) i de la Conselleria d' Administracions Públiques i Modernització, i també en el web <http://oposicions.caib.es>.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera
d'Administracions Públiques i Modernització, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa de Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 29 d'agost de 2019
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La consellera d'Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández
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ANNEX
“1.2.1. Primer exercici
És de caràcter obligatori i eliminatori, i consistirà a respondre per escrit un qüestionari de 51 preguntes de tipus test amb quatre respostes
alternatives de les quals només una serà correcta, sobre la part II del temari (Dret administratiu, funció pública, hisenda pública, i
transparència i Administració electrònica). Les 46 primeres seran ordinàries i avaluables, i les 5 darreres seran de reserva. Totes les
preguntes correspondran al contingut del temari complet de l'oposició, llevat del temari comú de matèries d'ofimàtica.
L'exercici es qualificarà de 0 a 10 punts. Cada pregunta resposta correctament es valorarà amb 0,2174 punts; les preguntes no resoltes, tant si
figuren totes les opcions en blanc com si figuren amb més d'una resposta o si s'ha senyalat una resposta sense apartat equivalent en les
alternatives previstes en l'exercici, no es valoraran. Les preguntes amb una resposta errònia es penalitzaran amb un terç del valor assignat a la
resposta correcta. El test que hauran de respondre els aspirants es triarà per sorteig públic, duit a terme davant els aspirants, immediatament
abans de començar les proves, entre un mínim de tres alternatives diferents.
El temps per desenvolupar aquest exercici serà de 55 minuts.
Per superar-lo serà necessari obtenir una puntuació mínima de 5 punts.
La qualificació de l'exercici es farà de manera mecanitzada i garantint l'anonimat.
En el cas que s'acordi anul•lar alguna pregunta perquè el plantejament és incorrecte, perquè totes les respostes plantejades són incorrectes o
perquè n'hi ha més d'una de correcta, i també perquè no hi ha coincidència substancial entre la formulació de les preguntes en les dues
versions oferides en les llengües oficials de la Comunitat Autònoma, el Tribunal establirà en el mateix acord la substitució, a l'efecte del
càlcul de la qualificació resultant, de les anul•lades per altres tantes de reserva, i així successivament, d'acord amb l'ordre en què figuren en
el qüestionari.
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El Tribunal podrà acordar l'anul·lació d'alguna o algunes de les preguntes durant la realització de l'exercici o bé com a resultat de les
al·legacions presentades a la llista provisional d'aprovats. També pot anul•lar preguntes si es detecta d'ofici un error material, de fet o
aritmètic en qualsevol moment anterior a la publicació de la llista definitiva d'aprovats de l'exercici.
Si una vegada duita a terme l'operació anterior el Tribunal acorda anul·lar alguna pregunta més, el valor de cada pregunta s'ajustarà perquè la
puntuació màxima sigui de 10 punts.”
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