
Nota explicativa de la decisió del Tribunal en relació a la interpretació del punt 10 de les
bases específiques de la convocatòria del Concurs extraordinari de mèrits del procés 
excepcional d'estabilització.

El punt 10.2, paràgraf segon de les bases específiques que han de regir en la convocatòria 
del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les 
places de personal funcionari de l’Administració general i especial de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, indica el següent:

«(...) Els aspirants disposen d’un termini de set dies hàbils des de la publicació de la llista 
provisional de mèrits al·legats per esmenar els errors de fet, materials o aritmètics que 
hagin pogut cometre en les al·legacions dels mèrits (full d’autobaremació), com a 
conseqüència d’haver situat de manera incorrecta un mèrit en l’apartat d’un altre mèrit, o 
d’haver calculat erròniament les unitats dels mèrits al·legats. Durant aquest tràmit no 
s’admet l’al·legació de nous mèrits no especificats en la declaració inicial».

La casuística en la qual es va trobar el Tribunal en relació amb les titulacions acadèmiques i 
els coneixements de Llengua Catalana, és que s’han rebut al·legacions  d’aspirants dins 
termini que pretenen que se situïn correctament mèrits situats, no en un altre apartat dels 
mèrits si no, com a un requisit, per la qual cosa es va sol·licitar informe jurídic al Servei de 
Règim Jurídic de Funció Pública.

L’informe jurídic del Servei de Règim Jurídic, de data 31 de gener de 2023, relatiu a la 
interpretació del punt 10 de les bases específiques de la convocatòria del Concurs 
extraordinari de mèrits del procés excepcional d’estabilització, conclou el següent:

«No és procedent atorgar un termini d’esmena de la sol·licitud per tal de poder consignar com 
a mèrit circumstàncies no al·legades com a tals. Únicament és procedent admetre l’esmena de 
les sol·licituds en relació amb els mèrits quan es tracti de consignar-los en l’apartat correcte 
del barem de mèrits o d’acreditar-los en la forma corresponent.

Per les mateixes raons és obvi que l’Administració, d’ofici, no pot considerar al·legat com a 
mèrit una circumstància que s’ha declarat únicament als efectes de compliment dels requisits 
per participar en el procés selectiu».

El tribunal està d’acord amb l’informe jurídic esmentat i adopta l’acord  en el sentit d’aquest 
de no admetre les al·legacions formulades pels interessats en relació a què es consignin com
a mèrits les titulacions acadèmiques i els coneixements de Llengua Catalana indicats només 
com a requisits. 

NOTA: Com a fonament jurídic, s’adjunta l’informe jurídic esmentat.

Palma, 22 de febrer de 2023

El president del tribunal


