Expediente núm. Procedimiento
Selección de Personal y Provisión de Puestos de trabajo

DECRET:

3.- Atès que s'ha detectat un error aritmètic al punt sisè de les bases aprovades en el
decret d'Alcaldia que s'ha referenciat abans. En concret s'ha detectat l’error en el valor
atorgat a la pregunta amb resposta correcta.
4.- D’acord amb els antecedents assenyalats i fent ús de les atribucions que m'han
estat delegades mitjançant el Decret d'Alcaldia núm. 2020-1083 de data 19/02/2020,
(BOIB núm. 29 de 7/03/2020),
RESOLC:
PRIMER.- Rectificar d’ofici l’error aritmètic detectat al punt sisè de les bases que han
de regir el procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, 1 plaça
de Mestre/a d’Educació Infantil, aprovades mitjançant el decret d'Alcaldia núm.
2020-5686, de data 15.10.2020, de forma que:
Allà on diu:
“6.1.1 Primer exercici: Consistirà a respondre un qüestionari de vuitanta (80)
preguntes amb quatre respostes alternatives sobre els primers 12 temes del
programa que figuren en el Temari (temari general), en el qual només una
resposta és la correcta.
El Tribunal disposarà un nombre ampli de preguntes corresponents als temes
inclosos en la convocatòria, de manera que el mateix confeccionarà, el dia de la
prova, o en data pròxima (per a disposar del temps necessari per a confeccionar
els quadernets de preguntes, garantint, en tot cas, la custòdia de la
documentació), de manera aleatòria, dos o tres models d'exàmens, dels quals
triarà un per sorteig públic, realitzat davant els aspirants, immediatament abans
de començar les proves, quedant tots ells en l'expedient del procediment de
selecció.
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2.- Vist que l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, prescriu que “les administracions
públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.

Número: 2021-1159 Data: 04/03/2021

1.- Atès que per decret d’Alcaldia núm. 2020-5686 de data 15.10.2020, es va aprovar
la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per a proveir, com a
personal funcionari de carrera, 1 plaça de Mestre/a d’Educació Infantil, corresponent a
l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2017 pel torn d’accés lliure, places enquadrades a
la plantilla de personal funcionari, Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica,
Classe Media, Grup de classificació A2, mitjançant el sistema de concurs–oposició,
que ha estat publicat al butlletí oficial de les Illes Balears núm. 180 de data 20
d’octubre de 2020.
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La pregunta amb resposta correcta tindrà un valor de 0,1666 punts, obtenint, en
tot cas, 10 punts qui respongui totes correctament.
[...]”
Ha de dir:

El Tribunal disposarà un nombre ampli de preguntes corresponents als temes
inclosos en la convocatòria, de manera que el mateix confeccionarà, el dia de la
prova, o en data pròxima (per a disposar del temps necessari per a confeccionar
els quadernets de preguntes, garantint, en tot cas, la custòdia de la
documentació), de manera aleatòria, dos o tres models d'exàmens, dels quals
triarà un per sorteig públic, realitzat davant els aspirants, immediatament abans
de començar les proves, quedant tots ells en l'expedient del procediment de
selecció.
La pregunta amb resposta correcta tindrà un valor de 0,125 punts, obtenint, en
tot cas, 10 punts qui respongui totes correctament.

SEGON.- Publicar un anunci amb la correcció de les bases al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa
(https://eivissa.sedelectronica.es) i a la pàgina web municipal (http://www.eivissa.es).
Eivissa
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[...]”

Número: 2021-1159 Data: 04/03/2021

“6.1.1 Primer exercici: Consistirà a respondre un qüestionari de vuitanta (80)
preguntes amb quatre respostes alternatives sobre els primers 12 temes del
programa que figuren en el Temari (temari general), en el qual només una
resposta és la correcta.

LA REGIDORA DELEGADA
(document signat electrònicament al marge)

EL SECRETARI ACCTAL.
(document signat electrònicament al marge)
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En don fe,

