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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
AJUNTAMENT D'EIVISSA

7990 Resolució de data 27/06/2016, per la qual es modifica les bases de la convocatòria de la constitució
d'una borsa de treball d'assistents socials per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i
inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant
el sistema de concurs-oposició

La regidora delegada, el dia 27 de juny de 2016 ha dictat la següent resolució:

"DECRET:

Atès que en data 24/05/2016 es va dictar el Decret d’Alcaldia núm. 2016-2886 mitjançant el qual es van aprovar les bases i la1.- 
convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'assistents socials per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de
prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició, per a l'acompliment del
lloc de treball de treballador/a social, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 71 de data 07/06/2016.

Atesos els recursos de reposició presentats contra les bases de la borsa esmentada en el paràgraf anterior, mitjançant els quals es sol·licita2.- 
la revisió del punt 2.1.e) de les bases, que es refereix al requisit que han de complir les persones aspirants relatiu a acreditar els coneixements
de la llengua catalana corresponent al nivell C1 mitjançant el certificat emès per l'òrgan competent en matèria de política lingüística del
Govern de les Illes Balears o equivalent per l'Administració d'acord amb la normativa vigent:

- DNI núm. 47254958-D (RGE 2016-E-RC-15417 de data 17.06.2016)
- DNI núm. 24380445-P (RGE 2016-E-RC-15642 de data 20.06.2016)

 Vista la disposició transitòria primera de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús del3-
català en l’àmbit de la funció pública, que regula els requisits de coneixement de llengua catalana del personal funcionari i laboral i atès el
que disposa el punt 1, lletra b), d'aquesta disposició, que es transcriu a continuació:

“Disposició transitòria primera

Requisits de coneixement de llengua catalana del personal funcionari i laboral

Fins que no es dugui a terme el desenvolupament reglamentari previst en els articles 30.d) i 50.1.f) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, els coneixements de llengua catalana que s’han d’exigir per a l’ingrés i per a
l’ocupació de llocs de treball són els següents:

1. Coneixements que s’han d’exigir per ingressar i per ocupar llocs de treball corresponents als grups, cossos i escales de personal
funcionari.
[...]

b) Administració especial: cossos i escales inclosos en els articles 7, 8, 9, 10, 11 i 12 de la Llei 2/2007, de 16 de març, de cossos i escales
dels cossos especials de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Grups Coneixements de llengua catalana que s’exigeixen

A1, A2, i C1 Certificat de nivell B2 (nivell avançant)

C2 i grup d’agrupacions professionals Certificat de nivell B1 (nivell llindar)”

Atès que la Llei 4/2016, de 6 d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la funció4.- 
pública, publicada en el BOIB núm. 46 de data 12/04/2016, va entrar en vigor l'endemà de la seva publicació.

 Atès que d'acord amb la Relació descriptiva de llocs de treball del personal funcionari de l'Ajuntament d'Eivissa, les places de plantilla5.-
que poden ocupar el lloc de treball de treballador/a social són les que es transcriuen a continuació:

ht
tp

://
w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

16
/8

9/
95

55
06

http://boib.caib.es


Núm. 89
14 de juliol de 2016

Fascicle 108 - Sec. II. - Pàg. 21498

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

“PLACES DE PLANTILLA QUE PODEN OCUPAR-LO:

GRUP: A2
ESCALA: Administració Especial
SUBESCALA: Tècnica d'Administració Especial
CLASSE: Tècnica Diplomada”

D'acord amb els antecedents assenyalats i fent ús de les atribucions que m'han estat delegades mitjançant el Decret d'Alcaldia núm.6.- 
2015-3954, de data 24 de juny de 2015 (BOIB núm. 104 de 11/07/2015),

RESOLC

Estimar els recursos de reposició ressenyats en la part expositiva de la present resolució i, en conseqüència,PRIMER: 

Modificar les bases de la convocatòria en el punt 2.1.e) de la base segona relativa als requisits que han de complir les personesSEGON: 
aspirants i, consegüentment, el punt 4 de l'annex I Barem de mèrits, relatiu als coneixements orals i escrits de la llengua catalana, de forma
que:

Allà on diu:

 “SEGONA. REQUISITS DELS ASPIRANTS
 [...]

 e) Acreditar els coneixements de la llengua corresponent al nivell C1 mitjançant el certificat emès per l'òrgan competent en matèria de
política lingüística del Govern de les Illes Balears o equivalent per l'Administració d'acord amb la normativa vigent.”

“ANNEX I. Barem de mèrits

El barem de mèrits s'estructura en quatre blocs: experiència professional, mèrits acadèmics, accions formatives i coneixements de la llengua
catalana.
[...]

4. Coneixements orals i escrits de català

4.1. Valoració:

La puntuació màxima d'aquest apartat és de 0,50 punts.
Es valoren els certificats relacionats amb els tipus de coneixements següents:

Certificat nivell C2 o equivalent: 0,35 punts.
Certificat nivell LA (Llenguatge administratiu) o equivalent: 0,15 punts.

 Es valora només el certificat que correspongui al nivell més alt aportat per la persona interessada, excepte en el cas del certificat
de coneixements de llenguatge administratiu, en què la puntuació es pot acumular a la de l'altre certificat que s'acrediti.”

Ha de dir:

“SEGONA. REQUISITS DELS ASPIRANTS
[...]

e) Acreditar els coneixements de la llengua corresponent al nivell B2 mitjançant el certificat emès per l'òrgan competent en matèria de
política lingüística del Govern de les Illes Balears o equivalent per l'Administració d'acord amb la normativa vigent.”

“ANNEX I. Barem de mèrits

El barem de mèrits s'estructura en quatre blocs: experiència professional, mèrits acadèmics, accions formatives i coneixements de la llengua
catalana.
[...]

4. Coneixements orals i escrits de llengua catalana

4.1. Valoració:

La puntuació màxima d'aquest apartat és de 0,50 punts.
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Es valoren els certificats relacionats amb els tipus de coneixements següents:
Certificat nivell C1 o equivalent: 0,25 punts.
Certificat nivell C2 o equivalent: 0,35 punts.
Certificat nivell LA (Llenguatge administratiu) o equivalent: 0,15 punts.

Es valora només el certificat que correspongui al nivell més alt aportat per la persona interessada, excepte en el cas del certificat de
coneixements de llenguatge administratiu, en què la puntuació es pot acumular a la de l'altre certificat que s'acrediti.”

 Atorgar un nou termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB)TERCER:
d'aquesta resolució per tal que les persones interessades puguin presentar-se, si escau, a la borsa ressenyada.

 Comunicar, mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), en el tauler d'edictes i en la pàgina webQUART:
municipal, que les persones que hagin presentat llurs sol·licituds per prendre part en l'esmentat procediment selectiu i no manifestin
expressament el contrari, s'entendran per presentades:

DNI num.     47650478K
DNI num.     47254295J
DNI num.     75141242N
DNI num.     47250783C
DNI num.     43159048P
DNI num.     41457417D
DNI num.     46959532H
DNI num.     46953304T
DNI num.     48437430M
DNI num.     47700760W
DNI num.     17738514V
DNI num.     46774402S
DNI num.     47254958D
DNI num.     47260115Z
DNI num.     47250035P
DNI num.     47251977H
DNI num.     47256444T
DNI num.     47252955F
DNI num.     46951271Z
DNI num.     48892271K
DNI num.     76081807S
DNI num.     71653648T
DNI num.     38845304Y
DNI num.     41459560J
DNI num.     76625843D
DNI num.     46957333G
DNI num.     24380445P
DNI num.     47251784D
DNI num.     20796545Z
DNI num.     47259208G
DNI num.     47252318Z

Que es notifiqui el present Decret a les persones interessades i es procedeixi a la publicació de la present resolució en el ButlletíCINQUÈ- 
Oficial de les Illes Balears, en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa i a la pàgina web municipal (

.http://www.eivissa.es)

Eivissa, 27 de juny de 2016. LA REGIDORA DELEGADA Estefanía Torres Sánchez En don fe, EL SECRETARI ACCTAL. Joaquim Roca
Mata”

 

 Eivissa, 6 de juliol de 2016

LA REGIDORA DELEGADA
Estefanía Torres Sánchez
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