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COMENTARIS SOBRE LES SOL·LICITUDS 

CONVOCATÒRIES PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ PER COBRIR LES PLACES DE PERSONAL 
FUNCIONARI DE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL I ESPECIAL DE LA CAIB 
 
 El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 17 d’octubre de 2022. 

06/10/2022 Correccions d’errades a les convocatòries: S’ha atorgat un nou termini de 
presentació de sol·licituds de vint dies hàbils (7 de novembre) per les places de: 

- Peó especialitzat: concurs mèrits i concurs oposició. 

- Socorrista: concurs mèrits i concurs oposició. 

- Cos Facultatiu Superior de l'especialitat tècnic en ocupació i mercat de treball: concurs 
oposició. 

- Cos Facultatiu Tècnic de l'especialitat de conservació i restauració de documents 
gràfics: concurs oposició. 

 Els aspirants han de presentar una sol·licitud per a cada un dels cossos, escales i/o 
especialitats convocats en la qual volen participar. i ii 

Seran excloses les sol·licituds a un cos, escala o especialitat (ha de concórrer l'escala i el cos) 
de la mateixa administració del personal el qual ja ostenta la condició de funcionari de carrera 
o la mateixa categoria professional de la mateixa administració. 

 Per poder participar en els processos d’estabilització els aspirants únicament han 
d’acomplir els requisits i les condicions inclosos en les convocatòries específiques. 

 Les taxes per a la inscripció a les proves selectives son: iii 

1r Places per a les quals s’exigeixi el títol universitari de grau: 28,89 €. 

2n Places per a les quals s’exigeixin altres titulacions de nivell inferior al títol universitari de 
grau: 14,42 €. 

Si els exàmens dels diferents cossos convocats en el marc del concurs oposició es realitzen 
el mateix dia les persones aspirants que no puguin presentar-se a qualque examen per 
aquest motiu tenen dret a la devolució de la taxa, que es retornarà d’ofici. 

 Únicament es poden presentar sol·licituds mitjançant el tràmit telemàtic disponible a la 
Seu Electrònica d’aquesta Administració i a la web http://oposicions.caib.es. 

L’Administració no acceptarà les sol·licituds presentades manera presencial, i requerirà que 
es presentin mitjançant el tràmit telemàtic. 

http://oposicions.caib.es/


   
 

Visítanos: www.fep.usoib.es 
Contacta: baleares@facuso.es 
C/Roser, nº1 bj. 07004 Palma - Telf. 971 754 448 

 Les convocatòries preveuen una reserva de places per a persones amb discapacitat. iv 

No es pot participar al mateix temps entre si en el torn lliure i en la reserva de persones 
amb discapacitat, i les sol·licituds han d’indicar el torn a les places del qual opten. 

Sols són incompatibles el torn lliure i el torn de discapacitat en els cossos, escales o 
especialitats on hi ha torn reserva. Si no hi ha reserva per a persones amb discapacitat i es 
disposa de l’informe d’aptitud per fer les funcions del cos on es presenta es poden presentar 
sol·licituds al torn lliure. 

 Només es pot optar a les places d’una illa, i les sol·licituds han d’indicar l’illa a la qual 
opten. No es permet el seu canvi. 

 S’ha de fer constar, si escau, la disposició a prestar serveis com a personal interí en una illa 
diferent de l’illa a la sol·licitud. 

 En la sol·licitud ÚNICAMENT han de consignar les dades relatives al compliment dels requisits 
de participació, els quals NO S’HAN d’acreditar fins l’aprovació de la llista informativa 
amb l’ordre dels aspirants que superen el procés, tot i què l’Administració pot requerir en 
qualsevol moment que s’aporti la documentació que acrediti el compliment dels requisits 
declarats. v vi 

 Els mèrits s’han d’al·legar en referència a la data que finalitzi el termini de presentació 
d’instàncies. 

 La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o 
informació o la no presentació de la documentació requerida determina l’exclusió del 
procediment selectiu i la consideració de no haver-hi participat (no es podrà optar a 
indemnització per cessament ni a borses), sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o 
administratives en què s’hagi pogut incórrer.vii 

L’Administració a especificat que sols suposa falsedat al·legar mèrits que no es tenen (els 
quals no es podran acreditar). Els errors en l’autobaremació no es considerarà falsedat i no 
suposarà exclusió del procés, atès que aquesta seran revisades pels Tribunal i baremat, si 
s’escau, en l’apartat que li correspongui. 

 S’exclouran les sol·licituds de persones que assoleixen la condició de personal funcionari 
de carrera del mateix cos, escala o especialitat a què opta durant el transcurs d’aquest 
procés selectiu, o bé si ja es té aquesta condició, amb la corresponent devolució de taxes. 

 NO ES PODRAN PRESENTAR NOUS MÈRITS una vegada finalitzat el termini de presentació de 
sol·licituds. viii 
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i Document preguntes freqüents procés estabilització: 23. Quines limitacions tindran els funcionaris de carrera en la participació en 
els processos de selecció? I el personal laboral fix? El personal laboral amb un contracte indefinit pot participar a qualsevol procés 
de les Administracions convocants? No es poden presentar a un cos, escala o especialitat de la mateixa administració del qual ja ostenten 
la condició de funcionari de carrera. I tampoc a la mateixa categoria professional de la mateixa administració. Per tant, si convocam cos 
facultatiu superior, escala humanística i ciències socials, especialitat tècnic mercat de treball, es podrien presentar els d'una altra 
especialitat ( com ara sociologia) d'aquella mateixa escala i cos si compleix els requisits de titulació, malgrat sigui del cos facultatiu superior, 
doncs ha de complir els tres requisits ja que si existeixen. No es refereix al compliment alternatiu ja que per concórrer l'especialit, ha de 
concórrer l'escala i el cos. Si hagués volgut sols el cos, la Llei hauria d'haver posat " No ser funcionari de carrera del mateix cos". 

Sí que es poden presentar a una plaça d’un altre grup o subgrup de la mateixa administració. Un personal laboral amb contracte indefinit 
pot participar a qualsevol procés amb les limitacions indicades anteriorment. 
ii Document preguntes freqüents procés estabilització: 26. Podré participar en els processos d’estabilització que tenen altres 
requisits assenyalats a les RPT com permís de conduir, coneixements de llengües estrangeres, ... encara que no els posseeixi? Els 
requisits i les condicions que han de complir els aspirants han d’estar inclosos en les convocatòries específiques 
iii Document preguntes freqüents procés estabilització: 1.- Si els exàmens dels diferents cossos convocats en el marc del concurs 
oposició es realitzaran el mateix dia? És una possibilitat emparada per l’article 7 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, i com una mesura 
d’agilització dels processos. Si finalment els exàmens s’unifiquen les persones aspirants que no puguin presentar-se a algún examen per 
aquest motiu tenen dret a la devolució de la taxa abonada que es retornarà d’ofici. 
iv Document preguntes freqüents procés estabilització: 7. Sols són incompatibles el torn lliure i el torn de discapacitat en els cossos, 
escales o especialitats on hi ha torn reserva. Per tant, si en el cos, escala o especialitat concreta no hi ha reserva per a persones 
amb discapacitat, l’aspirant es pot presentar al torn lliure sempre que disposi de l’informe d’aptitud per fer les funcions del cos on 
es presenta: Per tant, una persona es pot presentar al torn de reserva del procediment per concurs oposició del cos superior i al torn lliure 
del procediment de concurs oposició del cos auxiliar. 
v Document preguntes freqüents procés estabilització: 3.-No s’ha de presentar CAP document acreditatiu dels mèrits al·legats 
juntament amb la sol·licitud, ni a la bústia d’oposicions, fins que la persona no sigui degudament requerida. 
vi Document preguntes freqüents procés estabilització: 4.- No s’ha de presentar Cap document per acreditar el compliment dels 
requisits al·legats fins que siguin degudament requerits. 
vii Document preguntes freqüents procés estabilització: 6. Sols suposa falsedat al·legar mèrits que el darrer dia de presentació 
d’instàncies no es tenen: Per tant, l’al·legació d’un mèrit en un apartat erroni no és falsedat i no suposa exclusió del procés. Sirà revisat pel 
Tribunal i baremat, si s’escau, en l’apartat que li correspongui. 

Exemple: Al·legar experiència com a personal laboral del sector públic en un apartat que sols preveu experiència en l’administració, o 
al·legar un màster no oficial en l’apartat de formació. 
viii Document preguntes freqüents procés estabilització: 2.- Modificació de la sol·licitud per afegir més mèrits o altres modificacions: 
Si una persona fa una sol·licitud amb el tràmit telemàtic i s’oblida d’al·legar mèrits o la vol rectificar, ho pot fer mentre el termini de 
presentació de sol·licituds estigui obert. En aquest cas es recomana fer una nou tràmit telemàtic, malgrat haurà d’abonar de nou la taxa. Si 
bé, té dret a què li sigui retornada. 


