
l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, en el termini de deu dies naturals, a
partir de la publicació de la llista definitiva d’aprovats, si no els hagués presen-
tat amb anterioritat, els següents documents:

a) Fotocopia compulsada de document d’afiliació a la Seguretat Social.
b) Documentació acreditativa de serveis prestats en altres

Administracions (a l’efecte de càlcul d’antiguitat).
Aquell/ aquella que ja tingui condició de personal al servei de

l’Administració Pública estarà exempt/a de justificar les condicions i requisits
ja acreditats per a obtenir l’anterior nomenament. En aquest cas, hauran de pre-
sentar certificat de l’organisme públic del qual depenguin, acreditatiu de la seva
condició i de la resta de circumstàncies que constin al seu expedient personal.

NOVENA.- NOMENAMENT I PRESA DE POSSESSIÓ

Una vegada que el la/aspirant seleccionat/da hagi presentat la documenta-
ció, i si aquesta està conforme, l’òrgan oportú de la Corporació efectuarà el
corresponent nomenament com funcionari/a interí/na, d’acord amb la proposta
del Tribunal Avaluador, que tindrà caràcter vinculant.

Efectuat el nomenament, el la/opositor/a nomenat/da haurà de prestar
jurament o la promesa i prendre possessió en el termini de tres dies hàbils,
comptadors a partir de l’endemà que se li notifiqui el nomenament. Qui no pren-
gui possessió en el termini indicat, sense perjudici de causa justificada, quedarà
en situació de cessant.

DESENA.-INCIDÈNCIES

El Tribunal Avaluador queda facultat per a interpretar aquestes bases,
resoldre dubtes i incidències que es plantegin, i prendre els acords necessaris per
a assegurar el correcte desenvolupament de la convocatòria aprovada, en tot allò
no previst en les bases. Abans de la constitució del Tribunal Avaluador, s’atri-
bueix a la Junta de Govern Local la facultat d’aprovar i interpretar aquestes
bases i resoldre les incidències i els recursos que poguessin donar-se.

Dins d’aquestes facultats s’inclouen les de desqualificar els aspirants i, en
conseqüència, no puntuar les seves proves, quan aquells vulnerin les lleis o les
bases de la convocatòria o el seu comportament suposi un abús o frau.

ONZENA.- IMPUGNACIÓ

Les presents bases, i tots els actes administratius que d’elles i de les actua-
cions del Tribunal Avaluador es derivin, podran ser impugnades conforme al que
estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ANNEX 1.- TEMARI GENERAL

Tema 1: La Constitució de 1978. Significat, estructura i contingut.
Principis generals.  L’organització de l’Estat en la Constitució. La Corona. Les
Corts Generals: Composició, atribucions i funcionament. El Poder Judicial.
L’organització territorial de l’Estat. Les Comunitats Autònomes.
L’Administració Local.

Tema 2: Submissió de l’Administració a la llei i al Dret. Fonts del Dret
Públic. La Llei: classes de lleis. Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de refor-
ma de l’Estatut d’Autonomia dels Illes Balears.

Tema 3: L’Administració Local: principis generals. El municipi: concep-
te, elements, organització i competències. Les comarques. La província: con-
cepte, elements organitzatius i competències. L’illa, la Comunitat de les Illes
Balears (amb especial referència al seu òrgan de govern: Consell Insular).

Tema 4: Principis generals del procediment administratiu. Normes regu-
ladores. Dimensió temporal del procediment administratiu dies i hores hàbils;
còmput de terminis. Recepció i registre de documents.

Tema 5: La Llei Orgànica  3/ 2007  de 22 de març per a la igualtat efecti-
va  de dones i homes.

ANNEX 2.- TEMARI ESPECÍFIC.

Tema 1.-. El pressupost concepte i principis pressupostaris en la regulació
de les Hisendes Locals. L’estructura  pressupostària  de les entitats locals.
Classificació de les despeses i dels ingressos . La partida pressupostària i el crè-
dit pressupostari.

Tema 2. Els pressupostos de les entitats locals, modificació de les despe-
ses i ingressos. Classes. Característiques. Finançament Tramitació. Fases de
gestió i execució del pressupost. Despeses plurianuals. Bestretes de caixa fixa i
despeses a justificar.

Tema 3 La liquidació i cloenda dels pressupostos. Resultat pressupostari.
El romanent de Tresoreria. Romanent de crèdit.

Tema 4. La comptabilitat local: Estats i comptes anuals: formació, rendi-
ment i composició. Informació a subministrar al Ple, als òrgans de gestió i a
altres entitats públiques.

Tema 5.- Els  Impostos municipals. El recursos de les Hisendes Locals:
Tasses, Contribucions especials i preus públics: definició i  classificació.
Impugnació en via administrativa i jurisdiccional. Aprovació d’ Ordenances fis-
cals. Participació dels municipis en els ingressos del Estat i de la CAIB.

Tema 6. La Tresoreria  de les Entitats Locals. Recaptació en el àmbit local.

Sant Antoni de Portmany, 7 de setembre de 2010.”

Sant Antoni de Portmany, 22 de setembre de 2010.
L’Alcalde, José Sala Torres.

— o —

Num. 21736
- Rectificació d’errada patida en aprovar-se a la sessió de la Junta de

Govern Local de dia 7 de setembre de 2010 les bases específiques de la convo-
catòria per a la selecció i provisió en propietat d’una plaça d’encarregat d’acti-
vitats culturals, personal laboral de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, a
propòsit dels requisits lingüístics.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de dia 7 de setembre de 2010,
del tenor literal següent:

‘- Aprovació de les bases específiques de la convocatòria per a la selecció
i provisió en propietat d’una plaça d’encarregat d’activitats culturals, personal
laboral de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.

Vista la proposta del Regidor Delegat d’Interior, sobre aprovació de les
Bases específiques de la convocatòria per a la selecció i provisió, en propietat,
d’una plaça d’encarregat d’activitats culturals, personal laboral de l’Ajuntament
de Sant Antoni de Portmany.

Vist l’informe favorable de la Intervenció.

Vista la conformitat del Secretari.

Per tot això, vista la normativa sobre personal laboral al servei de les
administracions públiques aplicadora al cas, i atès el disposat al Decret de
l’Alcaldia de 29 de juny de 2007 (BOIB núm. 111, ext. de 20 de juliol de 2007,
sobre competències específiques de la Junta de Govern Local: punt segon, lle-
tra b), la Junta de Govern Local a la sessió de dia 7 de setembre de 2010, per
unanimitat dels seus components, adopta, sobre la base del citat, que constitueix
la motivació d’aquest acord, de conformitat amb els articles 54 i 89.3 i 5 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú, el següent 

ACORD

1r.- APROVAR les Bases específiques del procediment selectiu per a la
selecció i provisió, en propietat, d’una plaça d’encarregat d’activitats culturals,
personal laboral de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.

2n.- PUBLICAR les Bases al Butlletí Oficial de les Illes Balears i la con-
vocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.

ANNEX:

...’.

Atès que s’ha descobert que hi ha errors a propòsit de les exigències lin-
güístiques, tal i com es deriva del corresponent informe elaborat pel Tècnic de
Normalització Lingüística, del tenor literal següent:

‘Informe sobre el requisit de nivell de català exigit a les bases per a la con-
vocatòria d’una plaça d’Encarregat d’activitats culturals de l’Ajuntament de
Sant Antoni de Portmany

Antecedents

1. El dia 7 de setembre de 2010, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament
de Sant Antoni de Portmany va aprovar les Bases de la convocatòria d’una plaça
d’Encarregat d’activitats culturals, personal laboral, grup de classificació C1.

2. Respecte al requisit i els mèrits per al coneixements de català, al llarg
del seu articulat, s’hi diu el següent:

‘SEGONA. REQUISITS. (...)f) Acreditar el coneixement de la llengua
catalana, nivell B. Els aspirants que no puguin acreditar documentalment els
coneixements corresponents de llengua catalana del nivell B -coneixements mit-
jans - hauran de demanar a les seues instàncies la realització d’una prova espe-
cífica per acreditar-lo, que serà realitzada amb caràcter previ a l’inici del con-
curs-oposició, el resultat de la qual es qualificarà com a Apte o No apte. Els cri-
teris de correcció de l’esmentada prova s’ajustaran als criteris vigents per als
diferents nivells de l’EBAP o els declarats equivalents per l’autoritat en matèria
de política lingüística’
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...

‘TERCERA. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. (...)d) Acreditar el
requisit del coneixement de la llengua catalana. Per acreditar aquest requisit s’ha
de presentar, juntament amb la sol·licitud, el certificat emès per l’Escola Balear
d’Administració Pública (EBAP) o, si escau, els certificats o títols declarats
equivalents per l’autoritat competent en matèria de política lingüística.
Igualment seran suficients per acreditar aquest requisit els títols emesos per
l’EBAP, que corresponguin com a mínim al nivell de coneixements fixats per a
aquesta plaça (nivell C). ‘

...

‘SISENA. PROVA PER ACREDITAR EL REQUISIT DE CONEIXE-
MENT DE LA LLENGUA CATALANA. Amb caràcter previ a l’inici dels exer-
cicis del procés selectiu, els aspirants que no hagin demostrat estar en possessió
dels certificats o títols acreditatius del coneixement de la llengua catalana hau-
ran de realitzar una prova de nivell B.’

...

‘FASE DE CONCURS.(...) c) Llengua Catalana: c.1) Per estar en posses-
sió del certificat C, D, E de català expedit per autoritat competent en matèria de
Política Lingüística de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o equivalent:

-  0,25 punts per al certificat C
- 0,25 punts pel certificat D
- 0,25 punts pel certificat E’
...

És a dir, que depenent de la base es demana com a requisit de llengua cata-
lana estar en possessió del nivell B o el C, fet que no queda clar per mor d’al-
guna incorrecció.

3. La plaça d’Encarregat d’activitats culturals és equivalent a un encarre-
gat administratiu o administratiu, categoria professional nivell C per a la qual es
demana està en possessió del nivell C de català, segons el Decret 114/2008, de
17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regula l’exigència de
coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d’accés a la fun-
ció pública i per ocupar llocs de treball que es convoquin en l’àmbit de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l’article 3.1 del
qual estipula el següent (els destacats en negreta són nostres):

‘Per ingressar en les categories professionals incloses en els nivells 1, 2,
3 i 4 del Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que exigeixen titulació acadè-
mica superior, de grau mitjà, batxillerat superior o una d’equivalent, s’han d’a-
creditar els coneixements de llengua catalana corresponents al certificat B
(coneixements elementals orals i escrits) de la Direcció General de Política
Lingüística o de l’Escola Balear d’Administració Pública, en la mesura que
suposen un determinat domini de la llengua en els termes ja descrits en l’apar-
tat 2.2.a de l’article anterior.’

S’exceptuen les categories de tècnic superior, especialitat Administració
general i especialitat jurídic (nivell 1), tècnic de grau mitjà, especialitat
Administració general (nivell 2), encarregat administratiu (nivell 3) i adminis-
tratiu (nivell 4). En aquest cas s’han d’acreditar els coneixements de llengua
catalana corresponents al certificat C (coneixements mitjans orals i escrits) en la
mesura que suposen un determinat domini.’

Conclusió

Per tot això, propòs, sempre que el Sr. Secretari d’aquesta Corporació ho
consideri legal i pertinent, que s’esmenin les bases de la convocatòria per a una
plaça d’Encarregat d’activitats culturals de l’Ajuntament de Sant Antoni, de
manera que el certificat de llengua catalana exigit per a formar part del procés
selectiu (i el nivell de la prova prèvia per als que no acreditin tal coneixement)
sigui el del nivell C. 

Sant Antoni de Portmany, 20 de setembre de 2010

El tècnic en Normalització Lingüística
Albert Prats Costa’.

Vist que cal esmenar aqueix error, i publicar expressament que el nivell
que s’exigeix com a requisit és el relatiu al nivell ‘C’.

Vista la conformitat del Secretari.

Per tot això, vista la normativa sobre personal laboral al servei de les
administracions públiques aplicadora al cas, així com atesa la normativa lin-
güística vigent, i atès el disposat al Decret de l’Alcaldia de 29 de juny de 2007
(BOIB núm. 111, ext. de 20 de juliol de 2007, sobre competències específiques
de la Junta de Govern Local: punt segon, lletra b), la Junta de Govern Local a
la sessió de dia 22 de setembre de 2010, per unanimitat dels seus components,

adopta, sobre la base del citat, que constitueix la motivació d’aquest acord, de
conformitat amb els articles 54 i 89.3 i 5 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, el següent 

ACORD

1r.- RECTIFICAR l’error patit a les Bases específiques del procediment
selectiu per a la selecció i provisió, en propietat, d’una plaça d’encarregat d’ac-
tivitats culturals, personal laboral de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany,
aprovades per acord de la Junta de Govern Local de 7 de setembre de 2010, a
propòsit dels requisits lingüístics, tal i com figura annexat.

2n.- PUBLICAR aquest acord, que esmena l’error patit en aprovar les
esmentades Bases, al Butlletí Oficial de les Illes Balears, al més aviat possible
i, en el seu dia, fer-se ressò d’aquesta esmena a la convocatòria que es faci al
Butlletí Oficial de l’Estat.

ANNEX:

‘Es considera, a tots els efectes que el nivell mínim de coneixements de
llengua catalana exigible és el relatiu al nivell ‘C’; que qualsevol referència a les
Bases al nivell ‘B’ s’ha d’entendre referida al nivell ‘C’ i que únicament es valo-
raran com a mèrits els nivells de coneixement referents als nivells ‘D’ i ‘E’. 

Sant Antoni de Portmany, 28 de setembre de 2010.
L’Alcalde, José Sala Torres

— o —

Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia
Num. 21907

Per Decret de la Regidoria d’Urbanisme núm. 1418 de data 2 de setembre
de 2010, s’ha disposat la publicació del present:

‘Atès que, intentada la notificació, als interessats dels expedients de
sol·licitud de llicencies d’obres, de la caducitat i arxiu dels expedients que es
troben en el departament d’urbanisme d’aquest Ajuntament i que es troben
incomplets, per no haver aportat els interessats en el termini concedit la docu-
mentació necessària per a la continuació amb la tramitació, de conformitat amb
allò que disposa l’art. 59.4 i 61 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú.

Mitjançant el present, HE RESOLT:

Redactar edicte que es publicarà en el tauler d’edictes d’aquest
Ajuntament i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears publicant la notificació de
caducitat i arxiu dels expedients de sol·licitud de llicencies d’obres als interes-
sats que s’indiquen:

Persona interessada: JOHN BIJLSMA
Acte administratiu que se li notifica: Requeriment de documentació per

sol·licitud de llicència per reforma i ampliació d’un habitatge.
Núm. Expedient: 855/08.
Notificat a l’interessat en data 22 de gener de 2009.

Persona interessada: JUAN FERRER CARDONA
Acte administratiu que se li notifica: Requeriment de documentació per

sol·licitud de llicència per reforma i ampliació d’un habitatge.
Núm. Expedient: 231/09.
Notificat a l’interessat en data 3 de juny de 2009.

Persona interessada:  CARLOS GUTIÉRREZ, actuant en representació d
l’entitat ‘EXPLOTACIONES ICSE SL’

Acte administratiu que se li notifica: Requeriment de documentació per
sol·licitud de llicència d’obra menor.

Núm. Expedient: 311/09.
Notificat a l’interessat en data 4 de juny de 2009.

Persona interessada: NADIA CAVALLE
Acte administratiu que se li notifica: Requeriment de documentació per

sol·licitud de llicència d’obra menor.
Núm. Expedient: 255/09.
Notificat a l’interessat en data 22 de setembre de 2009.

Persona interessada: SVEN WALTER VÄTA
Acte administratiu que se li notifica: Requeriment de documentació per

sol·licitud de llicència d’obra menor.
Núm. Expedient: 276/09.

267BOIB 09-10-2010Num. 146


