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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)

8876 Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització de 21 de setembre de 2020,
de correcció de l’errada advertida en la publicació de la Resolució de la consellera d’Administracions
Públiques i Modernització de 2 de març de 2020, per la qual es convoca un concurs per constituir
una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu
tècnic, escala d’arxius, museus, biblioteques i documentació, de l’Administració especial de la CAIB,
a l’illa d’Eivissa

Antecedents

1. En el BOIB núm. 66, de 30 d'abril de 2020, es va publicar la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 2
de març de 2020, a proposta de la directora gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per
constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala d'arxius, museus,
biblioteques i documentació, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa d'Eivissa.

2. S'han advertit una errada en el punt 3 de l'annex 2 (Barem de mèrits) de la versió catalana en relació a la valoració dels mèrits acadèmics.

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 es
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

Resolució

1. Rectificar, en els termes que s'estableixen en aquesta Resolució, l'errada advertida en el punt 3 de l'annex 2 de la versió catalana de la
Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 2 de març de 2020, a proposta de la directora gerent de l'Escola
Balear d'Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter
d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, de l'Administració especial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa d'Eivissa.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de l (BOIB), en la seu electrònica de l'Administració de la comunitates Illes Balears 
Butlletí Oficial de les Illes Balears autònoma de les Illes Balears i en la pàgina 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 , d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiuButlletí Oficial de les Illes Balears
comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos
comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

ht
tp

://
w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

20
/1

66
/1

06
83

61

http://boib.caib.es


Núm. 166
26 de setembre de 2020

Fascicle 159 - Sec. II. - Pàg. 31676

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Palma, 21 de setembre de 2020

La consellera d'Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández

 

Versió catalana

ANNEX 2
Barem de mèrits

On hi diu:

«3. Mèrits acadèmics

Només s'han de valorar les titulacions acadèmiques o la docència dels estudis acadèmics que estan directament relacionades amb les
funcions del cos facultatiu superior, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, objecte de la convocatòria, i sempre que siguin
diferents de la titulació que s'exigeix com a requisit per participar-hi. Per tant, no s'han de valorar com a mèrit els estudis que són una passa
prèvia i necessària per cursar els estudis que es valoren o que constitueixen el requisit per participar en la convocatòria. A aquest efecte, es
considerarà com a requisit previ i necessari la titulació conduent a una altra titulació o que quedi absorbida o integrada per una altra titulació
valorada com a mèrit o com a requisit».

Hi ha de dir:

«3. Mèrits acadèmics

Només s'han de valorar les titulacions acadèmiques o la docència dels estudis acadèmics que estan directament relacionades amb les
funcions del cos facultatiu tècnic, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, objecte de la convocatòria, i sempre que siguin
diferents de la titulació que s'exigeix com a requisit per participar-hi. Per tant, no s'han de valorar com a mèrit els estudis que són una passa
prèvia i necessària per cursar els estudis que es valoren o que constitueixen el requisit per participar en la convocatòria. A aquest efecte, es
considerarà com a requisit previ i necessari la titulació conduent a una altra titulació o que quedi absorbida o integrada per una altra titulació
valorada com a mèrit o com a requisit».

ht
tp

://
w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

20
/1

66
/1

06
83

61

http://boib.caib.es

		2020-09-25T14:11:05+0200
	BUTLLETI OFICIAL DE LES ILLES BALEARS1601035865905
	Aprobación del documento




