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COMENTARIS AL DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU 

CONVOCATÒRIES PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ PER COBRIR LES PLACES DE PERSONAL 
FUNCIONARI DE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL I ESPECIAL DE LA CAIB 

A. CONCURS DE MÈRITS 

 Als DOS MESOS des que acabi el termini de presentació de sol·licituds, s’aprovaran les llistes 
provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu (per a cada un dels 
cossos, escales i/o especialitats convocades i per illes i torns). 

 S’estableix un termini de SET DIES HÀBILS, comptadors des de l’endemà de la publicació de la 
llista provisional de persones admeses i excloses, per esmenar el defecte o adjuntar el 
document que sigui preceptiu. 

Si no s’esmena l’Administració considerarà que es desisteix de la sol·licitud i no és tornarà 
la taxa. 

 Acabat el termini d’esmenes a les sol·licituds s’aprovarà la llista definitiva de persones 
admeses i excloses i els tribunals publicaran les llistes provisionals de mèrits al·legats. 

 S’estableix un termini de SET DIES HÀBILS, comptadors des de l’endemà de la publicació de 
les llistes provisionals de mèrits al·legats, per esmenar els errors de fet, materials o 
aritmètics que hagin pogut cometre en el full d’autobaremació (haver situat de manera 
incorrecta un mèrit en l’apartat d’un altre mèrit; haver calculat erròniament les unitats dels mèrits 
al·legats). 

 Acabat el termini d’esmenes de mèrits al·legats s’aprovarà la llista informativa d’aspirants i 
se’ls requerirà a un nombre del 120% de les places convocades la presentació de la 
documentació (en un termini de 10 dies) i que triïn entre els llocs de treball ofertats. 

 Els tribunals han de revisar la documentació acreditativa dels mèrits i atorgarà un termini 
d’esmena de deu dies hàbils pels defectes que presenti la documentació acreditativa dels 
mèrits. 

 Finalitzat el procediment de revisió i baremació, el tribunal aprovarà una llista provisional 
amb les puntuacions que han obtingut els aspirants i els aspirants disposaran d’un termini 
de set dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la llista provisional de 
puntuacions, per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració 
provisional de mèrits del concurs (es podrà sol·licitar veure l’expedient de valoració). 
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 Els tribunals han de resoldre i notificar de forma motivada les respostes a les al·legacions i 
publicar la llista definitiva de valoració de mèrits. 

Els tribunals sols poden modificar la llista provisional de puntuacions arran de l’estimació 
d’al·legacions o per rectificar errades materials, de fet o aritmètiques. 

 Comprovat el compliment dels requisits per ser nomenats funcionaris de carrera, seguint 
l’ordre obtingut en les puntuacions de la llista definitiva de valoració de mèrits i aplicats els 
desempats quan escaigui, el tribunal elevarà a la consellera de Presidència, Funció Pública i 
Igualtat la proposta d’aspirants que han superat el procés selectiu del concurs. 

Els tribunals elevaran una relació complementària dels aspirants que estiguin situats a 
continuació de les persones proposades, per ordre de puntuació, per al seu possible 
nomenament com a personal funcionari de carrera en substitució de les que renunciïn a les 
places. 

 Es dictaran resolucions per les quals s’aprovaran les llistes d’aspirants que hagin superat 
els concursos extraordinaris de mèrits per als diferents cossos, escales i especialitats, 
separades per illes i torns, la qual inclourà l’adjudicació del lloc de feina. 

 Les persones que hagin superat el procés selectiu seran nomenades personal funcionari 
de carrera del cos, escala i especialitat corresponent de la CAIB i la presa de possessió s’ha 
d’efectuar en el TERMINI DE TRES DIES HÀBILS, comptadors a partir de l’endemà que es 
publiquin en el BOIB les resolucions per les quals s’aprovaran les llistes d’aspirants que hagin 
superat els concursos extraordinaris de mèrits. 

B. CONCURS OPOSICIÓ 

 Als DOS MESOS des que acabi el termini de presentació de sol·licituds, es dictarà resolució 
mitjançant la qual s’aprovaran les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el 
procés selectiu (per a cada un dels cossos, escales i/o especialitats convocades i per illes i 
torns). 

 S’estableix un termini de SET DIES HÀBILS, comptadors des de l’endemà de la publicació de la 
llista provisional de persones admeses i excloses, per esmenar el defecte o adjuntar el 
document que sigui preceptiu. 

Si no s’esmena l’Administració considerarà que es desisteix de la sol·licitud i no és tornarà 
la taxa. 

 Acabat el termini d’esmenes a les sol·licituds s’aprovarà la llista definitiva de persones 
admeses i excloses i els tribunals publicaran les llistes provisionals de mèrits al·legats. 
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 S’estableix un termini de SET DIES HÀBILS, comptadors des de l’endemà de la publicació de 
les llistes provisionals de mèrits al·legats, per esmenar els errors de fet, materials o 
aritmètics que hagin pogut cometre en el full d’autobaremació (haver situat de manera 
incorrecta un mèrit en l’apartat d’un altre mèrit; haver calculat erròniament les unitats dels mèrits 
al·legats). 

 Una vegada esmenats els errors manifestats pels aspirants a la llista provisional de mèrits, els 
tribunals elevaran aquestes llistes a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat 
perquè dicti les llistes definitives de mèrits al·legats, que no es publicaran fins la 
finalització de la fase d’oposició. 

 L’exercici test de la fase d’oposició es desenvoluparà entre l’1 de juny i el 31 d’octubre de 
2023. i 

L’anunci amb la data, l’hora i el lloc de realització de l’exercici es publicarà una vegada 
finalitzada l’adjudicació de places del procés d’estabilització pel sistema de concurs de 
mèrits. 

Es convocarà les persones aspirants en crida única, encara que hagi de dividir-se en 
diversos torns, i la no assistència és causa d’exclusió (excepte supòsits de força major 
degudament acreditats). 

 Acabat l’exercici de l’oposició, els tribunals publicaran en els taulers d’anuncis, a la pàgina web 
i al portal de l’opositor, la llista provisional de persones que l’hagin superat. 

 S’estableix un termini de SET DIES HÀBILS, des que es publiqui la llista provisional, per 
efectuar reclamacions o sol·licitar la revisió de l’exercici. 

El tribunals disposaran d’un termini de set dies per resoldre’n les reclamacions i publicar la 
llista definitiva de persones aspirants que han superat l’exercici. 

 Finalitzada la fase d’oposició es publicaran les llistes definitives de mèrits al·legats i les de 
persones aspirants que han superat l’exercici de la fase d’oposició. 

 D’acord amb les llistes anteriors, s’aprovarà la llista informativa de l’ordre dels aspirants 
d’acord amb la puntuació dels aprovats de la fase d’oposició, més la puntuació al·legada en la 
declaració responsable, i es farà públic l’oferiment de llocs de feina. 

 Amb la publicació de les llistes informatives es requerirà a un nombre d’aspirants igual al 120 
% del nombre de places convocades què, en el termini de deu dies hàbils, acreditin els 
mèrits i els requisits al·legats en la declaració responsable, i presentin un escrit d’elecció 
de llocs de treball oferts. 
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 Els tribunals han de revisar la documentació acreditativa dels mèrits i atorgarà un termini 
d’esmenes de deu dies hàbils pels defectes que presenti la documentació acreditativa dels 
mèrits. 

 Finalitzat el procediment de revisió i baremació, el tribunal aprovarà una llista provisional 
amb les puntuacions que han obtingut els aspirants i els aspirants disposaran d’un termini 
de set dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la llista provisional de 
puntuacions, per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració 
provisional de mèrits del concurs (es podrà sol·licitar veure l’expedient de valoració). 

 Els tribunals han de resoldre i notificar de forma motivada les respostes a les al·legacions i 
publicar la llista definitiva de valoració de mèrits. 

Els tribunals sols poden modificar la llista provisional de puntuacions arran de l’estimació 
d’al·legacions o per rectificar errades materials, de fet o aritmètiques. 

 Comprovat el compliment dels requisits per ser nomenats funcionaris de carrera, seguint 
l’ordre de prelació de les persones aspirants que hagin superat el concurs oposició (el qual 
quedarà determinat per la suma de la puntuació obtinguda en l’exercici obligatori i 
eliminatori de la fase d’oposició i de la valoració dels mèrits corresponents de la fase de 
concurs) i aplicats els desempats quan escaigui, el tribunal elevarà a la consellera de 
Presidència, Funció Pública i Igualtat la proposta d’aspirants que han superat el procés 
selectiu del concurs oposició. 

El tribunals elevaran una relació complementària dels aspirants que estiguin situats a 
continuació de les persones proposades, per ordre de puntuació, per al seu possible 
nomenament com a personal funcionari de carrera en substitució de les que renunciïn a les 
places. 

 Es dictaran resolucions per les quals s’aprovaran les llistes d’aspirants que hagin superat 
els concurs oposició per als diferents cossos, escales i especialitats, separades per illes i torns. 

 Les persones que hagin superat el procés selectiu seran nomenades personal funcionari 
de carrera del cos, escala i especialitat corresponent de la CAIB i la presa de possessió s’ha 
d’efectuar en el TERMINI DE TRES DIES HÀBILS, comptadors a partir de l’endemà que es 
publiquin en el BOIB les resolucions per les quals s’aprovaran les llistes d’aspirants que hagin 
superat el concurs oposició. 
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i Document preguntes freqüents procés estabilització: 22. Quan es publicarà la base de dades de preguntes del concurs oposició. 
Cada administració publicarà la base de dades a la pàgina web. A l’Administració de la CAIB es publicarà a la pàgina web de l’EBAP abans 
de finalitzar el mes d’octubre de 2022. 
A la base de dades només es publicaran les preguntes sense indicar la resposta correcta 


