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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL INSULAR DE MENORCA

1462

Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 11.02.2019, relatiu a la
modificació de totes les bases específiques que regeixen les proves selectives per proveir places de la
plantilla del Consell Insular de Menorca incloses en l'Oferta Pública d'Ocupació 2016-2017 (Exp.
0605-2018-000009)

Atès que la Comissió de Govern, en la sessió de 17 de desembre de 2018, va estimar parcialment un recurs presentat per CCOO en relació
amb l'obligació de determinar el tipus de prova i la possible disponibilitat de material de consulta, que la base 7.7.1. de les bases general
determina que s'haurà de concretar en les bases específiques, i va adoptar l'acord següent:
«Instar el Consell Executiu a aprovar la concreció en les bases específiques del tipus de prova i la possible disponibilitat de material de
consulta, i aprofitar per detallar altres característiques de totes dues proves, com el nombre de preguntes i la proporció dins cadascuna de les
dues parts del temari de cada convocatòria.»
Atès l’informe que ha emès la cap del Servei de Gestió de Persones dia 29 de gener de 2019, el qual es transcriu a continuació:
Informe SGP Núm. 2019/9
INFORME: DETERMINACIÓ DE LES PROVES DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2016-2017
Antecedents

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/23/1027795

La Comissió de Govern de 17 de desembre de 2018, va estimar parcialment un recurs presentat per CCOO, en relació a l'obligació de
determinar el tipus de prova i la possible disponibilitat de material de consulta que la base 7.7.1. de les bases general determina que s'hauran
de concretar a les bases específiques, amb el següent acord:
«Instar el Consell Executiu a aprovar la concreció en les bases específiques del tipus de prova i la possible disponibilitat de material de
consulta, i aprofitar per detallar altres característiques de totes dues proves, com el nombre de preguntes i la proporció dins cadascuna de les
dues parts del temari de cada convocatòria.»
Per tot això,
Inform:
Seguint les indicacions de la Comissió de Govern, elev la proposta següent a la consideració de la consellera de Serveis Generals,
Participació Ciutadana i Habitatge:
Primer. Nombre de preguntes i disponibilitat temporal
La distribució de les preguntes de caràcter general i de caràcter específic ha de ser proporcional al nombre de temes que inclogui cadascun
dels temaris general i específic. El nombre total de preguntes i el temps per resoldre-les serà el següent:
Grup A. Subgrup A1: 100 preguntes, amb un temps de 120 minuts
Grup A. Subgrup A2: 90 preguntes, amb un temps de 108 minuts
Grup C. Subgrup C1: 70 preguntes, amb un temps de 105 minuts
Grup C. Subgrup C2: 50 preguntes, amb un temps de 75 minuts
Grup AP: 30 preguntes, amb un temps de 60 minuts
Segon. Els temes dels quals estan exempts els candidats que es presenten per promoció interna, com determinen les bases generals, són els
que tractin de la Constitució espanyola, concretament:
Grup A. Subgrup A1. Administració general: temes 1 a 7
Grup A. Subgrup A1. Administració especial: temes 1 a 3
Grup A. Subgrup A2. Administració general: temes 1 a 4
Grup A. Subgrup A2. Administració especial: temes 1 a 2

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

Núm. 23
21 de febrer de 2019
Fascicle 32 - Sec. III. - Pàg. 6299

Grup C. Subgrup C1. Administració general: temes 1 a 3
Grup C. Subgrup C1. Administració especial: tema 1
Grup C. Subgrup C2. Administració general: tema 1
Grup C. Subgrup C2. Administració especial: tema 1
Gurp AP: la part del tema 1 relatiu a la Constitució
La convocatòria única i la diferència de temari exclou la possibilitat dels candidats de presentar-se al torn lliure i a la promoció interna a la
vegada. Els candidats es poden inscriure a ambdós torns, però el dia de l’examen caldrà que triïn el torn al qual es volen presentar.
Tercer. Prova pràctica
La prova pràctica té un valor de 18 punts. Per superar aquesta fase d'oposició fa falta una puntuació mínima de 9 punts.
Grup A i C1
La prova pràctica consistirà en la resolució de dos casos pràctics referits al contingut del temari específic.
Primer cas pràctic: el tribunal proposarà un supòsit pràctic sobre el qual hi haurà un qüestionari de 25 preguntes amb quatre respostes
alternatives, amb una única resposta correcta.
Cada pregunta valdrà un punt. Les preguntes que els aspirants no hagin contestat o en què hagin marcat més d’una resposta no es tindran en
compte, per la qual cosa no restaran puntuació, mentre que les respostes errònies es valoraran de manera negativa. Per cada resposta errònia
es descomptarà una quarta part del valor d’una resposta encertada.
El resultat del qüestionari es ponderarà a un valor de 9 punts.
Segon cas pràctic: el tribunal proposarà un supòsit pràctic amb tres propostes de resolució alternatives. Cal indicar la proposta correcta i
raonar en un màxim d'un full la motivació de l'elecció. Als candidats que no marquin la proposta correcta, no se'ls corregirà el raonament de
la seva elecció.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/23/1027795

L'elecció de la proposta de resolució correcta tindrà un valor de 2 punts i el raonament de l'elecció es valorarà sobre 7 punts.
Temps: 120 minuts
Grup C2. Administració especial
La prova pràctica consistirà en la resolució de dos casos pràctics referits al contingut del temari específic.
Primer cas pràctic: el tribunal proposarà un supòsit pràctic, sobre el qual hi haurà un qüestionari de 15 preguntes amb quatre respostes
alternatives, amb una única resposta correcta.
Cada pregunta valdrà un punt. Les preguntes que els aspirants no hagin contestat o en què hagin marcat més d’una resposta no es tindran en
compte, per la qual cosa no restaran puntuació, mentre que les respostes errònies es valoraran de manera negativa. Per cada resposta errònia
es descomptarà una quarta part del valor d’una resposta encertada.
El resultat del qüestionari es ponderarà a un valor de 9 punts.
Segon cas pràctic: el tribunal proposarà un supòsit pràctic amb tres propostes de resolució alternatives. Cal indicar la proposta correcta i
raonar en un màxim d'un full la motivació de l'elecció. Als candidats que no marquin la proposta correcta, no se'ls corregirà el raonament de
la seva elecció.
L'elecció de la proposta de resolució correcta tindrà un valor de 2 punts i el raonament de l'elecció es valorarà sobre 7 punts.
Temps: 90 minuts
Grup C2. Administració general
La prova pràctica consistirà en la resolució de dos casos pràctics referits al contingut del temari específic.
Primer cas pràctic: el tribunal proposarà un supòsit pràctic, sobre el qual hi haurà un qüestionari de 15 preguntes amb quatre respostes
alternatives, amb una única resposta correcta.
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Segon cas pràctic: el tribunal proposarà un supòsit pràctic d'informàtica amb 15 preguntes amb quatre respostes alternatives, amb una única
resposta correcta.
En ambdós casos pràctics, cada pregunta valdrà un punt. Les preguntes que els aspirants no hagin contestat o en què hagin marcat més d’una
resposta no es tindran en compte, per la qual cosa no restaran puntuació, mentre que les respostes errònies es valoraran de manera negativa.
Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d’una resposta encertada.
El resultat de cadascun dels qüestionaris es ponderarà a un valor de 9 punts, amb una suma total de 18 punts.
Temps: 60 minuts
Grup AP
La prova pràctica consistirà en la resolució d’un cas pràctic referit al contingut del temari específic.
El tribunal proposarà un supòsit pràctic, sobre el qual hi haurà un qüestionari de 30 preguntes amb quatre respostes alternatives, amb una
única resposta correcta.
Temps: 60 minuts
Quart. Disposició de material de consulta
No es podrà disposar de material de consulta de forma individual. El tribunal podrà decidir, si ho considera imprescindible per resoldre els
casos, que es pugui disposar de material de consulta, que oferirà a tots els candidats, ja sigui de forma individual o bé amb alguns exemplars
de consulta conjunta.
Cinquè. Afegir aquesta concreció de les proves a totes les bases específiques no suposa una modificació dels terminis establerts per al
desenvolupament de les proves.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/23/1027795

Atesa la proposta de la consellera executiva del Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge, s’adopta l’acord
següent;
ACORD:
Modificar totes les bases específiques que regeixen les proves selectives per proveir places de la plantilla del Consell Insular de Menorca
incloses en l’Oferta Pública d’Ocupació 2016-2017, d’acord amb el següent:
Primer.- Nombre de preguntes i disponibilitat temporal
La distribució de les preguntes de caràcter general i de caràcter específic ha de ser proporcional al nombre de temes que inclogui cadascun
dels temaris general i específic. El nombre total de preguntes i el temps per resoldre-les serà el següent:
Grup A. Subgrup A1: 100 preguntes, amb un temps de 120 minuts
Grup A. Subgrup A2: 90 preguntes, amb un temps de 108 minuts
Grup C. Subgrup C1: 70 preguntes, amb un temps de 105 minuts
Grup C. Subgrup C2: 50 preguntes, amb un temps de 75 minuts
Grup AP: 30 preguntes, amb un temps de 60 minuts
Segon.- Els temes dels quals estan exempts els candidats que es presenten per promoció interna, com determinen les bases generals, són els
que tractin de la Constitució espanyola, concretament:
Grup A. Subgrup A1. Administració general: temes 1 a 7
Grup A. Subgrup A1. Administració especial: temes 1 a 3
Grup A. Subgrup A2. Administració general: temes 1 a 4
Grup A. Subgrup A2. Administració especial: temes 1 a 2
Grup C. Subgrup C1. Administració general: temes 1 a 3
Grup C. Subgrup C1. Administració especial: tema 1
Grup C. Subgrup C2. Administració general: tema 1
Grup C. Subgrup C2. Administració especial: tema 1
Gurp AP: la part del tema 1 relatiu a la Constitució
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La convocatòria única i la diferència de temari exclou la possibilitat dels candidats de presentar-se al torn lliure i a la promoció interna a la
vegada. Els candidats es poden inscriure a ambdós torns, però el dia de l’examen caldrà que triïn el torn al qual es volen presentar.
Tercer.- Prova pràctica
La prova pràctica té un valor de 18 punts. Per superar aquesta fase d'oposició fa falta una puntuació mínima de 9 punts.
Grup A i C1
La prova pràctica consistirà en la resolució de dos casos pràctics referits al contingut del temari específic.
Primer cas pràctic: el tribunal proposarà un supòsit pràctic sobre el qual hi haurà un qüestionari de 25 preguntes amb quatre respostes
alternatives, amb una única resposta correcta.
Cada pregunta valdrà un punt. Les preguntes que els aspirants no hagin contestat o en què hagin marcat més d’una resposta no es tindran en
compte, per la qual cosa no restaran puntuació, mentre que les respostes errònies es valoraran de manera negativa. Per cada resposta errònia
es descomptarà una quarta part del valor d’una resposta encertada.
El resultat del qüestionari es ponderarà a un valor de 9 punts.
Segon cas pràctic: el tribunal proposarà un supòsit pràctic amb tres propostes de resolució alternatives. Cal indicar la proposta correcta i
raonar en un màxim d'un full la motivació de l'elecció. Als candidats que no marquin la proposta correcta, no se'ls corregirà el raonament de
la seva elecció.
L'elecció de la proposta de resolució correcta tindrà un valor de 2 punts i el raonament de l'elecció es valorarà sobre 7 punts.
Temps: 120 minuts
Grup C2. Administració especial
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La prova pràctica consistirà en la resolució de dos casos pràctics referits al contingut del temari específic.
Primer cas pràctic: el tribunal proposarà un supòsit pràctic, sobre el qual hi haurà un qüestionari de 15 preguntes amb quatre respostes
alternatives, amb una única resposta correcta.
Cada pregunta valdrà un punt. Les preguntes que els aspirants no hagin contestat o en què hagin marcat més d’una resposta no es tindran en
compte, per la qual cosa no restaran puntuació, mentre que les respostes errònies es valoraran de manera negativa. Per cada resposta errònia
es descomptarà una quarta part del valor d’una resposta encertada.
El resultat del qüestionari es ponderarà a un valor de 9 punts.
Segon cas pràctic: el tribunal proposarà un supòsit pràctic amb tres propostes de resolució alternatives. Cal indicar la proposta correcta i
raonar en un màxim d'un full la motivació de l'elecció. Als candidats que no marquin la proposta correcta, no se'ls corregirà el raonament de
la seva elecció.
L'elecció de la proposta de resolució correcta tindrà un valor de 2 punts i el raonament de l'elecció es valorarà sobre 7 punts.
Temps: 90 minuts
Grup C2. Administració general
La prova pràctica consistirà en la resolució de dos casos pràctics referits al contingut del temari específic.
Primer cas pràctic: el tribunal proposarà un supòsit pràctic, sobre el qual hi haurà un qüestionari de 15 preguntes amb quatre respostes
alternatives, amb una única resposta correcta.
Segon cas pràctic: el tribunal proposarà un supòsit pràctic d'informàtica amb 15 preguntes amb quatre respostes alternatives, amb una única
resposta correcta.
En ambdós casos pràctics, cada pregunta valdrà un punt. Les preguntes que els aspirants no hagin contestat o en què hagin marcat més d’una
resposta no es tindran en compte, per la qual cosa no restaran puntuació, mentre que les respostes errònies es valoraran de manera negativa.
Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d’una resposta encertada.
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El resultat de cadascun dels qüestionaris es ponderarà a un valor de 9 punts, amb una suma total de 18 punts.
Temps: 60 minuts
Grup AP
La prova pràctica consistirà en la resolució d’un cas pràctic referit al contingut del temari específic.
El tribunal proposarà un supòsit pràctic, sobre el qual hi haurà un qüestionari de 30 preguntes amb quatre respostes alternatives, amb una
única resposta correcta.
Temps: 60 minuts
Quart.- Disposició de material de consulta
No es podrà disposar de material de consulta de forma individual. El tribunal podrà decidir, si ho considera imprescindible per resoldre els
casos, que es pugui disposar de material de consulta, que oferirà a tots els candidats, ja sigui de forma individual o bé amb alguns exemplars
de consulta conjunta.
Cinquè.- Afegir aquesta concreció de les proves a totes les bases específiques no suposa una modificació dels terminis establerts per al
desenvolupament de les proves.
Interposició de recursos
Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes a partir de l’endemà d’
haver-se publicat en el BOIB. El recurs es pot interposar formalment davant el mateix Consell Executiu o davant la Comissió de Govern, que
és l’òrgan competent per resoldre’l.
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Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma que correspongui en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la
desestimació d’aquest recurs d’alçada.
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no s’ha rebut la notificació expressa, s’entén desestimat per silenci
i es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, sense limitació de
temps.
No obstant això, si escau, es pot interposar qualsevol altre recurs que consideri oportú. Tot això, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.

Maó, 19 de febrer de 2019
El secretari del Consell executiu
Octavi Pons Castejón
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