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Resolució correcció d’errors de la convocatòria de les bases específiques reguladores 
del procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’arquitectes de 
l’Ajuntament d’Alcúdia

Fets 

1. En el BOIB núm. 18, de 9 de febrer de 2019 es va publicar la Resolució de batlia núm. 162 de 
data 30 de gener de 2019 per la qual s’aprova s’han aprovat la convocatòria i les bases que 
regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’Arquitectes de 
l’Ajuntament d’Alcúdia per al nomenament de funcionaris interins. 

2. S’han advertit unes errades en la Resolució esmentada, les quals es procedeixen a rectificar 
mitjançant la present Resolució. 

Fonaments de dret 

1. L’article 4.5.e i el 4.5.f del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment 
de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears. Per tot això dict la següent

RESOLUCIÓ:

Primer

Corregir l’errada detectada en la base 6 de la bases específiques reguladores del procediment 
selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’arquitectes de l’Ajuntament d’Alcúdia:

Allà on diu:

“6. Tribunal Qualificador

Els membres del tribunal hauran de ser funcionaris de carrera, d'igual o superior categoria, i 
amb titulació acadèmica d'igual o superior nivell a l'exigida per a l'ingrés en la escala tècnica 
corresponent. Estarà format per:
- Una presidenta, Maria Suau Juan (TAG de l’Ajuntament d’Alcúdia). Suplent, Bartomeu 
Amengual i Barceló (TAG de l’Ajuntament d’Alcúdia).
- Dos vocals; 1er vocal, Antoni Ramis Ramos (Arquitecte municipal de l’Ajuntament 
d’Alcúdia), suplent, Jaume Grimalt Estelrich (Enginyer de l’Ajuntament d’Alcúdia) i, 2on vocal 
i secretari, Joan Seguí Serra (Secretari de l’Ajuntament d’Alcúdia), suplent, Caterina Crespi 
Serra (Interventora de l’Ajuntament d’Alcúdia).”

Ha de dir:

“6. Tribunal Qualificador

Els membres del tribunal hauran de ser funcionaris de carrera, d'igual o superior categoria, i 
amb titulació acadèmica d'igual o superior nivell a l'exigida per a l'ingrés en la escala tècnica 
corresponent. Estarà format per:
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-Una presidenta, Maria Suau Juan (TAG de l’Ajuntament d’Alcúdia). Suplent, Bartomeu 
Amengual i Barceló (TAG de l’Ajuntament d’Alcúdia).
- Dos vocals; 1er vocal, Antoni Ramis Ramos (Arquitecte municipal de l’Ajuntament 
d’Alcúdia), suplent, Jaume Grimalt Estelrich (Enginyer de l’Ajuntament d’Alcúdia) i, 2on 
vocal, Gabriel Buades Crespí (Arquitecte municipal de l’Ajuntament de Sóller), suplent, Òscar 
Romero Crosa  (Arquitecte municipal de l’Ajuntament d’Inca).”
- Un secretari, amb veu però sense vot, Joan Seguí Serra (Secretari de l’Ajuntament d’Alcúdia), 
suplent, Francisca Maria Adrover Cànaves (Secretària de l’Ajuntament de Pollença).”

Segon

Rectificar l’errada observada en la base 7 de la bases específiques reguladores del procediment 
selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’arquitectes de l’Ajuntament d’Alcúdia:

Allà on diu:

“FASE OPOSICIÓ. 

L’exercici de caràcter obligatori i eliminatori, consistirà a resoldre per escrit un supòsit pràctic, 
relacionat amb les funcions a desenvolupar establertes en la base segona. El temps màxim per 
realitzar aquest exercici serà de dues hores. Aquest exercici es valorarà fins a un màxim de 20 
punts, i serà necessari obtenir una qualificació mínima de 10 punts per superar-lo. Es valorarà la 
capacitat de raciocini, la correcta interpretació de la normativa aplicable al cas plantejat, 
l’adequada formulació de conclusions i els coneixements exigits.”

Ha de dir:

“FASE OPOSICIÓ. 

L’exercici de caràcter obligatori i eliminatori, consistirà a resoldre per escrit un supòsit pràctic, 
relacionat amb el temari de l’annex I. El temps màxim per realitzar aquest exercici serà de dues 
hores. Aquest exercici es valorarà fins a un màxim de 20 punts, i serà necessari obtenir una 
qualificació mínima de 10 punts per superar-lo. Es valorarà la capacitat de raciocini, la correcta 
interpretació de la normativa aplicable al cas plantejat, l’adequada formulació de conclusions i 
els coneixements exigits. 

Es podran dur els textos legals relacionats amb l’annex I, sense cap tipus d’apunt ni anotació, 
per dur a terme les consultes relacionades amb el supòsit pràctic.

ANNEX I (TEMARI SUPOST PRÀCTIC)

1.- La Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'Ordenació Territorial.

2.- La Llei 6/1999 de les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i Mesures 
Tributàries.

3.- El Pla Territorial Insular de Mallorca.
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4.- El RDL 7/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el Text refús de la Llei del Sòl i 
Rehabilitació Urbana.

5.- La Llei 9/2017, de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears.

6.- La Llei 6/1997, de 8 de juliol, de Sòl Rústic de les Illes Balears.

7.- La Llei 3/2019, de 31 de gener, Agrària de les Illes Balears.

8.- La Llei 8/2012, de 19 de juliol, de Turisme de les Illes Balears i el Reglament que la 
desenvolupa.

9.- La Llei 7/2013, de 26 de novembre de Règim Jurídic d'Instal·lació, Accés i Exercici 
d'Activitats de les Illes Balears i la seva modificació operada per la Llei 6/2019, de 8 de febrer.

10.- El Decret 145/1997, de 21 de desembre, pel que es regulen les condicions d'amidament, 
higiene i instal·lació pel disseny i l'habitabilitat dels habitatges així com l'expedició de cèdules 
d'habitabilitat.

11.- La Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.

12.- Les normes subsidiàries de planejament de l'Ajuntament d'Alcúdia.

13.- Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears.

14.- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.

15.- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

16.- Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i règim local de les Illes Balears.”

Tercer

Atesa les rectificacions que ha sofert la convocatòria s’obri un nou termini de presentació de 
sol·licituds de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació en el BOIB de la present 
resolució.

Alcúdia, a la data de la signatura.

El batle El secretari
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