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(Menorca), per no haver aportat la documentació abans esmentada.
La qual cosa us comunic perquè en prengueu coneixement i tengui els
efectes que corresponguin, al mateix temps que us faig saber que contra l’acord
precedent, que no esgota la via administrativa, podeu interposar, en el termini
d’un mes a partir de l’endemà de la data de recepció d’aquesta notificació,
recurs d’alçada davant la Presidència del Consell Insular, sens perjudici que
pugueu utilitzar qualsevol altre recurs que considereu procedent en dret.
L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si no se us n’ha notificat la resolució quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la
desestimació del recurs d’alçada per silenci administratiu podreu interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Palma, en el termini de sis mesos comptats des del dia següent a aquell en què
es produeix l’acte presumpte.
Tot això sens perjudici que pugueu utilitzar qualsevol altre recurs que considereu procedent en dret;
Tot l’anterior, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula la
jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Finalment, escau d’indicar que la interposició dels recursos pertinents no
suspèn l’eficàcia de la resolució impugnada ni interromp els terminis que se’n
puguin derivar, excepte que l’autoritat competent ho acordi expressament.’
Maó, 3 de febrer de 2011.
El President,
Marc Pons Pons

—o—
Num. 3540
Citació actes prèvies i actes d’ocupació delModificat núm. 1 del
projecte constructiu ‘Millora de la carretera Me-8, PQ 2+100 al
4+300 dels termes municipals de Maó i Sant Lluís’
Declaració d’urgent ocupació aprovada pel Consell de Govern de la CAIB
en sessió celebrada el dia 4 de febrer de 2011.
Amb la finalitat de procedir a l’aixecament de les actes prèvies i actes d’ocupació – en el cas d’aquestes darreres sempre que prèviament s’hagin formulat les fulles de dipòsit previ i s’hagin consignat o abonat les corresponents
quantitats d’acord amb l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa- de les finques afectades per l’expropiació forçosa urgent motivada per les obres del
Modificat núm. 1 del projecte constructiu ‘Millora de la carretera Me-8, PQ
2+100 al 4+300 dels termes municipals de Maó i Sant Lluís’, i de conformitat
amb l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa, comuniquem als propietaris i
interessats amb drets afectats que a continuació es relacionen que hauran de personar-se a les dependències de la seu del Consell Insular de Menorca (Pl.
Biosfera, 5 -–Maó-)al dia i hora sota indicats, amb trasllat en el seu cas a la
finca afectada per la pressa de dades si fos necessari.
A l’esmentat acte haurà d’assistir l’afectat personalment, o be representat
per persona degudament acreditada per qualsevol mitjà vàlid en dret, aportant
els documents acreditatius de la seva titularitat i darrer rebut de pagament de
l’impost de béns immobles. L’interessat es podrà fer acompanyar, a la seva
costa, si ho estima oportú, de perit i notari.
Conforme l’establert a l’article 52 de la Llei d’Expropiació forçosa, i 595 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, la publicació de la relació d’interessats en el BOIB, en dos diaris, així com en el tauler d’anuncis del
Ajuntament de Sant Lluís, servirà com a notificació als possibles interessats no
identificats, als titulars de bens i drets afectats que siguin desconeguts i a aquells
en els que s’ignori a on es troben.
FINCA NÚM. 30 de la relació:
Pol. 3-Maó Parcel·la 8
Titular: M. MAGDALENA, RAMON, M. TERESA, JOSE M. ENRIQUE ULLDEMOLINS VIDAL
Superfície aprox. a expropiar: 736 m2.
Acta Prèvia:
Acta d’Ocupació:

data 23/02/2011
data 04/03/2011

hora: 9:00
hora: 9:00

FINCA NÚM. 31 de la relació:
Pol. 3-Maó Parcel·la 9
Titular: FRANCISCO ORFILA SIMÓ
Superfície aprox. a expropiar: 345 m2.
Acta Prèvia:
Acta d’Ocupació:

data 23/02/2011
data 04/03/2011

hora: 9:30
hora: 9:30

FINCA NÚM. 32 de la relació:
Pol. 3-Maó parcel·la 21
Titular: MARGARITA BAGUR MANENT
Superfície aprox. a expropiar: 70 m2.
Acta Prèvia:
Acta d’Ocupació:

data 23/02/2011
data 04/03/2011

hora: 10:00
hora: 10:00

FINCA NÚM. 33 de la relació:
Pol. 2-Maó parcel·la 80
Titular: JUAN CARLOS SINTES SEGUI I CATERINA VILLALONGA NOVO
Superfície aprox. a expropiar: 31 m2.
Acta Prèvia:
Acta d’Ocupació:

data 23/02/2011
data 04/03/2011

hora: 10:30
hora: 10:30

Maó, 14 de febrer de 2011
El CONSELLER EXECUTIU DE MOBILITAT
Damià Borràs Barber

—o—
Num. 3643
Bases generals i específiques de les places corresponents a les
ofertes públiques de 2004, 2005 i 2006
Es fa públic que el consell executiu del Consell Insular de Menorca en
sessió ordinària de 14 de febrer de 2011, adoptà l’aprovació de les següents
bases:
BASES GENERALS DELS PROCESSOS SELECTIUS CORRESPONENTS A PLACES DE LA PLANTILLA DEL CONSELL INSULAR DE
MENORCA, INCLOSES EN LES OFERTES PÚBLIQUES APROVADES I
PUBLICADES, MITJANÇANT ELS SISTEMES DE TORN LLIURE I DE
PROMOCIÓ INTERNA
Primera. Objecte de la convocatòria i principis informadors
Aquestes bases generals han de regir els diferents processos selectius per
proveir les places vacants de la plantilla del Consell Insular de Menorca incloses en les ofertes públiques d’ocupació aprovades i publicades, mitjançant els
sistemes de torn lliure i de promoció interna.
Els processos selectius garantiran els principis constitucionals d’igualtat,
mèrit i capacitat, així com la resta de principis que informen l’accés a l’ocupació pública establerts o reconeguts en la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic (EBEP), en la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears (LFCAIB), i en la resta
de l’ordenament jurídic.
Segona. Requisits i condicions generals que han de complir les persones
aspirants
Per prendre part en els processos selectius és necessari que els aspirants
compleixin, en la data d’acabament del termini de presentació de les sol·licituds
i durant el procés selectiu, els requisits i les condicions següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos en l’article 57 de l’EBEP.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
c) Tenir complerts 16 anys i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima
de jubilació forçosa.
d) No haver estat separats mitjançant expedient disciplinari del servei de
qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o
especial per a llocs o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos
o escala de funcionari o per exercir funcions similars a les que desenvolupen en
el cas del personal laboral, en què haguessin estat separats o inhabilitats. En els
casos de nacionals d’altres estats, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni haver estat sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi,
en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés als llocs públics.
e) Estar en possessió de la titulació que s’assenyala en les bases específi-
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ques corresponents, o en condicions d’obtenir-la en la data que acabi el termini
de presentació de sol·licituds.
Els aspirants d’altres estats que es trobin en els supòsits de l’article 57 de
l’EBEP hauran d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya,
d’acord amb el que estableix la normativa vigent en la matèria.
Així mateix, hauran de demostrar coneixements suficients de castellà i de
català, per a la qual cosa se’ls podrà exigir la superació de proves de coneixement d’aquestes llengües.
f) No patir cap malaltia o discapacitat física o psíquica que impedeixi el
desenvolupament normal de les funcions corresponents a la plaça.
g) No trobar-se inclosos en cap de les causes d’incapacitat previstes en la
legislació per al desenvolupament del càrrec.
h) Haver satisfet els drets d’examen en la forma establerta en cadascuna
de les bases específiques.
i) Acreditar el requisit de coneixements de llengua catalana indicat en les
bases específiques. Aquests coneixements han de ser acreditats mitjançant l’aportació del títol o certificat oficial corresponent, expedit per l’Escola Balear
d’Administració Pública o expedit o homologat per l’òrgan competent de la
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, o bé mitjançant la superació d’una prova específica.
Tercera. Prova específica de llengua catalana
Amb caràcter previ a l’inici de les proves selectives, els aspirants que no
pugin acreditar documentalment els coneixements de llengua catalana corresponents al nivell requerit a cada convocatòria específica mitjançant l’aportació
d’un certificat oficial expedit per les entitats esmentades en la base anterior, hauran de participar en una prova específica per acreditar-los, el resultat de la qual
es qualificarà d’apte/a o no apte/a. La qualificació de no apte/a implicarà que la
persona interessada no podrà continuar el procés selectiu. El Servei de Política
Lingüística del Consell Insular de Menorca avaluarà la prova.
Les persones aspirants que hagin fet constar en la sol·licitud que tenen o
que estan en condicions d’obtenir el nivell de llengua catalana requerit en la data
que acabi el termini de presentació de sol·licituds i que, per causes externes, no
el varen poder justificar documentalment en aquest termini, s’hauran de presentar en el lloc i en la data assenyalats per dur a terme la prova específica per tal
d’acreditar l’esmentat nivell mitjançant l’aportació d’algun dels títols o certificats abans esmentats. En aquests casos, el Servei de Política Lingüística ha
d’admetre els certificats que aportin els aspirants sempre que n’acreditin el
nivell exigit en la convocatòria.
Això no obstant, els aspirants que superin aquesta prova, en el cas d’obtenir la plaça que es convoca, hauran de presentar-se a les proves d’obtenció del
nivell corresponent de llengua catalana que es convoquin per acreditar el nivell
requerit per a la plaça a la qual opten.
Quarta. Requisits d’accés de les persones que optin pel torn de promoció
interna
Els aspirants que optin pel torn de promoció interna hauran de complir, a
més dels requisits i les condicions generals establerts en la base segona i sense
perjudici de l’establert en les bases específiques, els següents:
- Ser funcionari de carrera o personal laboral fix del Consell Insular de
Menorca, d’acord amb allò que estableixin les bases específiques.
- Haver prestat serveis efectius durant un període mínim de dos anys com
a funcionari de carrera o personal laboral fix en el subgrup inferior (o grup de
classificació professional, en el supòsit que aquest no tengui subgrup).
Cinquena. Promoció vertical del subgrup C2 al subgrup C1
Per accedir a qualsevol cos o escala del subgrup C1 per promoció interna
vertical des de cossos o escales del subgrup C2 de l’àrea d’activitat o funcional
corresponent, quan n’hi hagi, d’acord amb la disposició addicional setena de
l’LFCAIB, no serà necessari estar en possessió del requisit de titulació si es
compta amb deu anys d’antiguitat en el cos o l’escala del subgrup C2, o bé si es
té amb una antiguitat de cinc anys en aquest cos i supera un curs específic de
formació. A l’efecte, els aspirants d’aquest torn que volguessin acollir-se a la
realització i superació del curs específic de formació ho hauran de demanar
expressament amb la sol·licitud per ser admesos en el procés selectiu i dins el
termini de presentació.
Aquesta via de promoció vertical també s’aplicarà al personal laboral assimilat a qualsevol cos o escala del personal funcionari del subgrup C1.
Sisena. Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds per participar en els procediments selectius s’han de formular en document normalitzat al qual s’ha d’adjuntar la documentació següent:
a) Acreditació de la nacionalitat: fotocòpia del document nacional d’iden-
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titat de la persona sol·licitant o, si no té la nacionalitat espanyola, del document
oficial acreditatiu de la personalitat.
b) Justificació del pagament dels drets d’examen que determinin, en el seu
cas, les bases específiques corresponents.
c) Original o fotocòpia compulsada del títol exigit per prendre part en la
convocatòria o resguard d’haver abonat els drets per a la seva expedició. Si la
titulació figura en una llengua diferent a la catalana o a la castellana (llengües
oficials de les illes Balears), serà necessari aportar el títol traduït per un intèrpret jurat en alguna d’aquestes dues llengües.
d) Acreditació dels coneixements de llengua catalana: fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d’estar en possessió de coneixements de
llengua catalana del nivell corresponent o superior al lloc en qüestió, sense perjudici d’allò que estableix la base tercera.
e) Currículum vitae, amb el contingut mínim següent: dades personals,
titulació exigida a la convocatòria i mèrits que s’al·leguen. En l’apartat d’experiència professional cal especificar el nom dels centres de treball, les categories
professionals exercides i el temps de prestació de serveis. En l’apartat de formació cal especificar el nom del centre formatiu i la durada o els crèdits de cada
acció formativa.
f) Qualsevol altra documentació (original o fotocòpia compulsada) referent als requisits obligatoris que sigui requerida en les bases específiques de
cada procés de selecció.
g) La documentació acreditativa (originals o fotocòpies compulsades),
degudament confrontada, dels mèrits que s’al·leguin. Els mèrits insuficientment
justificats no seran valorats, ni tampoc els que no s’hagin al·legat o presentat
juntament amb la instància de sol·licitud per prendre part en el procés selectiu,
Únicament resten exceptuades d’aquesta exigència les acreditacions referides als serveis prestats en el Consell Insular Menorca, que s’efectuaran mitjançant document expedit pel Servei de Gestió de Persones i s’aportaran d’ofici a l’expedient, sempre, però, que prèviament s’hagin al·legat en la sol·licitud.
Per ser admesos en el procés de selecció, n’hi haurà prou que els aspirants
manifestin en la sol·licitud que compleixen totes les condicions referides en la
base general segona i els requisits exigits en les respectives bases específiques,
amb independència que ho hagin d’acreditar posteriorment, en finalitzar el procés selectiu.
Si alguna de les sol·licituds tingués cap defecte esmenable es comunicarà
a la persona interessada a fi que el corregeixi en un termini de deu dies, de conformitat amb l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (des
d’ara, LRJPAC). El fet de no esmenar els defectes assenyalats en el requeriment
dintre del termini establert per fer-ho suposarà que es consideri que l’aspirant ha
desistit de la seva sol·licitud.
Els errors de fet que es poguessin advertir podran ser corregits en qualsevol moment, d’ofici o a petició de la persona interessada.
El pagament dels drets d’examen s’ha de fer efectiu en el c/c núm. 20510215-99-1005409935 del Consell Insular de Menorca de la Caixa d’Estalvis Sa
Nostra, fent-hi constar la plaça a què s’aspira, o mitjançant gir postal o telegràfic. En aquest darrer supòsit cal assenyalar en la instància el número i la data del
lliurament.
Els drets d’examen que es fixin només seran retornats en el cas que l’aspirant no sigui admès en el procés selectiu.
Setena. Lloc, termini i forma de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds i els documents annexos requerits en les convocatòries
s’hauran de presentar en el Registre General del Consell Insular de Menorca
(oficines d’atenció al ciutadà, situades a la plaça de la Biosfera núm. 5 de Maó,
i a la plaça de la Catedral núm. 5 de Ciutadella).
També es podrà presentar la documentació en la forma establerta en l’article 38.4 de l’LRJPAC, sens perjudici dels altres mitjans prevists en la norma.
Les sol·licituds es presentaran mitjançant la instància tipus que s’adjuntarà com a annex a la convocatòria i que es trobarà a disposició de totes les persones interessades tant al Registre General del Consell Insular de Menorca com
en la seva pàgina web (www.cime.es).
El termini per a la presentació d’instàncies comptarà des del dia que es
publiqui l’extracte de la convocatòria corresponent en el Butlletí Oficial de
l’Estat fins a vint dies naturals a partir de l’endemà del dia de la darrera publicació.
Si el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideix
en diumenge o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent.
En els supòsits de convocatòria de processos selectius mitjançant el sistema general d’accés lliure i mitjançant el sistema de promoció interna els aspirants únicament podran participar en un dels dos sistemes, per la qual cosa hauran d’especificar en la seva sol·licitud de participació el sistema pel qual opten.
Aquesta opció vincula l’aspirant i no es podrà modificar un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds. Serà motiu d’exclusió del procediment selectiu la presentació de sol·licitud pels dos sistemes.
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Vuitena. Persones amb discapacitat
Les persones amb discapacitat que s’acullin a un torn de reserva per a
aquest col·lectiu han de presentar un certificat d’un equip multiprofessional que
acrediti la possibilitat de portar a terme les tasques pròpies de la plaça que es vol
proveir i un altre que acrediti el grau de disminució. Als efectes informatius, els
aspirants amb discapacitat s’han d’adreçar a un centre base de la Direcció
General d’Atenció a la Dependència del Govern de les Illes Balears, o bé a l’organisme competent corresponent d’una altra administració pública. Per a l’illa
de Menorca, i a efectes informatius, és el centre base de Maó, av. de Vives Llull,
42, 07703 Maó. Telèfon: 971 357 160.
El dictamen vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent
determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o els llocs de treball ,sempre que
aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o
els llocs que es convoquin.
Les persones amb discapacitat amb un grau igual o superior al 33 % que
es presentin a un procés selectiu que no sigui restringit a persones amb discapacitat poden fer constar aquesta condició en el moment de presentar la instància
mitjançant un certificat de l’autoritat competent que acrediti el grau de discapacitat.
Els aspirants amb discapacitat poden demanar en la sol·licitud de participació l’adaptació o l’adequació de temps i mitjans materials per a la realització
de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria, i el motiu o motius
d’aquestes.
Els aspirants amb discapacitat que no optin per la via de reserva i que
sol·licitin adaptacions també han de sol·licitar el dictamen esmentat abans de la
seva incorporació efectiva al lloc de feina.
Novena. Admissió de les persones aspirants
Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el conseller executiu de Serveis Generals i Treball de la corporació dictarà una resolució, en el
termini màxim d’un mes, per la qual es declararà aprovada la llista de persones
admeses i excloses, tot indicant, en el seu cas, la causa d’exclusió.
En aquesta resolució es fixarà el dia, l’hora i el lloc de l’inici de les proves i es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Així mateix, una
còpia s’exposarà al públic en el tauler d’anuncis del Consell Insular de Menorca
el mateix dia que es trameti a publicació en el BOIB i a la pàgina web
(www.cime.es), i es concedirà un termini de deu dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. Els aspirants que, dintre del termini assenyalat, no esmenin
l’exclusió o al·leguin l’omissió, justificant el seu dret a ser inclosos en la relació de persones admeses, seran definitivament exclosos de la realització de les
proves.
Si no s’hi presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista
d’aspirants admesos i exclosos i no caldrà tornar-la a publicar. Si s’accepta alguna reclamació, es notificarà a la persona recurrent en els termes que estableix
l’LRJPAC. Tot seguit, s’esmenarà la llista de persones admeses i excloses i es
publicarà només l’esmena en el tauler d’edictes de la corporació (plaça de la
Biosfera, 5, de Maó, i plaça de la Catedral, 5, de Ciutadella).
Desena. Tribunal qualificador
El tribunal qualificador estarà compost per cinc titulars i suplents, un dels
quals serà nomenat president, que no podran ser persones d’elecció o designació política, funcionaris interins, personal eventual ni representants sindicals, i
un secretari que actuarà amb veu però sense vot.
En compliment del que estableix l’article 60 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, la composició s’ajustarà als principis d’imparcialitat i professionalitat dels
seus membres i es tendirà a la paritat entre dona i home.
Els membres del tribunal tindran una titulació o especialització igual o
superior a l’exigida per a l’accés a les places convocades.
El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la majoria absoluta dels seus membres, siguin titulars o suplents.
El tribunal podrà disposar la incorporació en les seves tasques d’assessors/res especialistes, per a totes o algunes de les proves, i es publicarà la seva
designació en el tauler d’edictes abans d’iniciar les proves.
Les persones que hagin fet tasques de preparació d’aspirants a proves
selectives per accedir a la funció pública en els darrers cinc anys no poden ser
nomenades membres col·laboradors o assessors del tribunal.
La designació nominal dels membres, que inclourà la dels respectius
suplents, es farà mitjançant resolució del conseller executiu de Serveis Generals
i Treball, es publicarà en el tauler d’edictes de la corporació (plaça Biosfera, 5,
de Maó, i plaça de la catedral, 5, de Ciutadella), en el web del Consell Insular
de Menorca (www.cime.es) i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En la
mateixa resolució constaran les persones aspirants admeses i excloses a què es
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fa referència en la base novena.
Els membres del tribunal i els assessors s’han d’abstenir d’intervenir quan
hi concorrin les circumstàncies previstes en l’article 28.2 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre. Així mateix, han de notificar aquesta circumstància a l’autoritat que els va nomenar.
L’abstenció i recusació dels membres dels tribunals es regula pels articles
28 i 29 de l’RJPAC.
El tribunal, en l’acte de constitució, ha de fer constar tots els aclariments
o totes les interpretacions que cregui oportunes sobre les bases prèviament a l’inici de les proves selectives, i ha d’establir els criteris d’aplicació que cregui
convenients i informar-ne els aspirants a l’inici de cada prova.
Els acords del tribunal s’adoptaran per majoria de vots dels membres presents en cada sessió. En cas d’empat, el vot del president o de la presidenta tindrà caràcter diriment.
Corresponen al tribunal el desenvolupament i la qualificació de les proves, i en la seva actuació estarà vinculat a aquestes bases.
D’acord amb l’article 52.3 de l’LFPCAIB, en concordança amb l’article
61.8 de l’EBEP, els tribunals no poden aprovar ni declarar que ha superat l’oposició un nombre de persones superior al de places convocades, excepte que
ho prevegi la mateixa convocatòria.
No obstant això, encara que la convocatòria no prevegi aquesta possibilitat, sempre que els òrgans de selecció hagin proposat el nomenament del mateix
nombre d’aspirants que el de places convocades, amb la finalitat d’assegurar-ne
la cobertura quan es produeixin renúncies d’aspirants seleccionats abans del
nomenament, la presa de possessió o la contractació, l’òrgan convocant pot
requerir a l’òrgan de selecció una relació complementària dels aspirants que
segueixen als proposats, per ordre de puntuació, per al seu possible nomenament
com a funcionaris de carrera o contractats laborals en substitució dels que hi
renunciïn.
D’acord amb allò establert en l’RD 462/2002, de 24 de maig, a efectes
d’indemnització per assistència els tribunals qualificadors tindran la categoria
que s’assenyali en la base específica corresponent.
Onzena. Inici i desenvolupament del procés selectiu
El procediment de selecció és el de concurs oposició. El procés tindrà
dues fases diferenciades: la primera fase, d’oposició, i la segona, de concurs.
El tribunal, sempre que sigui possible, està obligat a posar tots els mitjans
necessaris per garantir l’anonimat dels aspirants en el procés d’oposició.
Els aspirants s’identificaran amb un codi que serà dipositat en un sobre
tancat i no serà obert fins a l’acabament de la correcció de cada exercici.
Només hi haurà una convocatòria per a cada exercici, i s’exclourà del procés selectiu l’aspirant que no hi comparegui, independentment de la justificació
o no de la incompareixença.
1- Fase d’oposició. Constarà de tres proves de caràcter obligatori: una de
teòrica, una de pràctica i una altra de psicotècnica.
1.1. Prova teòrica: La prova teòrica constarà de dos exercicis. El primer
exercici consistirà a respondre per escrit un qüestionari amb respostes alternatives sobre el contingut del temari general que per a cada grup o nivell de titulació s’especifica en l’annex I d’aquestes bases. El nombre de preguntes que integraran aquest qüestionari serà de 30 per a les convocatòries corresponents a places dels subgrups de classificació professional A1 i A2, de 15 per al subgrup C1
i de 10 per al subgrup C2 i les agrupacions professionals sense requisit de titulació (des d’ara AP). Les respostes incorrectes restaran puntuació al resultat global de l’exercici, en els termes que estableixi el tribunal.
El segon exercici consistirà, per a les convocatòries dels subgrups A1 i
A2, en el desenvolupament per escrit, en el temps màxim que determini el tribunal, que no podrà superar les tres hores, de dos temes que l’aspirant escollirà
entre quatre d’extrets per sorteig del temari específic que figura en les bases
específiques del procés selectiu. Per a aquest sorteig el tribunal podrà agrupar
els temes en blocs diferenciats i exigir als aspirants el desenvolupament d’un
tema corresponent a cadascun dels blocs establerts. Per a les convocatòries de
places dels subgrups de classificació professional C1, C2 i AP, consistirà a respondre, en el temps que determini el tribunal, un qüestionari de preguntes breus,
a criteri del tribunal, sobre el contingut del temari específic del procés selectiu.
La puntuació de cadascun dels dos exercicis serà de 0 a 10 punts i caldrà
un mínim de 5 punts per superar la prova. La puntuació global de la prova teòrica serà el resultat de la valoració dels dos exercicis de què es compon, al qual
s’aplicarà una mitjana aritmètica ponderada amb els pesos següents: 40 % de
puntuació per al primer exercici (temari general) i 60 % de puntuació per al
segon exercici (temari específic). El resultat final serà una puntuació entre 0 i 10
punts.
En els casos de promoció interna el tribunal eximirà els temes del temari
general que els aspirants justifiquin documentalment haver superat en la prova
en què van obtenir la plaça del grup inferior a aquella a què aspiren, sempre que
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ho demanin en la sol·licitud d’admissió a les proves.
1.2. Prova pràctica: Consistirà en la redacció escrita, en el temps que
determini el tribunal i que no podrà superar una hora i mitja, d’un supòsit pràctic proposat pel tribunal i relacionat amb les funcions pròpies de la plaça que
s’hagi de proveir.
Aquesta prova no es farà en aquelles places en les bases específiques de
les quals figuri prova pràctica específica.
La prova es puntuarà entre 0 i 10 punts, i caldrà una puntuació mínima de
5 punts per superar-la.
1.3. Prova psicotècnica: Consistirà en la realització d’un qüestionari i en
una entrevista personal, que s’encarregaran a professionals contractats pel
Consell Insular de Menorca. Les capacitats i les competències que es puntuaran
en aquesta prova s’especificaran en les bases específiques de cada plaça.
Aquesta prova es valorarà com ‘apte/a’ o ‘no apte/a’, i els aspirants que
resultin no aptes seran eliminats del procés selectiu.
La puntuació de la fase d’oposició de l’aspirant en cadascuna de les proves serà la mitjana aritmètica de les qualificacions atorgades per cadascun dels
membres assistents del tribunal. Si entre les puntuacions atorgades hi hagués
una diferència de 3 o més punts, se n’exclouran automàticament totes les màximes i les mínimes i es traurà la mitjana de les qualificacions restants.
El resultat final de la fase d’oposició serà la suma de les puntuacions
obtingudes en la prova teòrica i pràctica, que seran eliminatòries per als aspirants que no superin els 5 punts en cada una d’elles.
L’ordre d’actuació dels aspirants en les proves dels processos selectius
serà el que resulti del sorteig que cada any efectua l’Institut Nacional
d’Administracions Públiques i que es publica en el Butlletí Oficial de l’Estat en
aplicació del que estableix l’article 17 del Reial decret 364/1995, de 10 de març,
sobre aquesta matèria.
2- Fase de concurs. Aquesta fase serà aplicable a aquelles persones aspirants que superin la fase d’oposició. Consistirà en la valoració dels mèrits
al·legats i acreditats documentalment per les persones candidates de conformitat amb les escales següents:
A. TORN LLIURE
A.1. Experiència professional:
Serveis efectius en llocs de funcions similars a les de la plaça convocada
prestats mitjançant contracte laboral o nomenament de funcionari interí:
a) En qualsevol administració pública, excepte en els casos establerts en
els apartats b i c posteriors: 0,06 punts per mes.
b) En entitats del sector públic (empreses públiques, consorcis no locals,
fundacions del sector públic, agències estatals i organitzacions similars), excepte els casos establerts en els apartats a anterior i c posterior: 0,05 per mes.
c) En administracions públiques o entitats del sector públic mitjançant
contractes inclosos en plans d’ocupació i altres de col·laboració amb
l’INEM/SOIB: 0,04 punts per mes.
d) En empreses privades o entitats que no es corresponguin a les categories anteriors: 0,04 punts per mes.
La puntuació màxima per experiència professional no pot superar els 5
punts.
L’experiència professional s’ha d’acreditar mitjançant l’aportació dels originals o les fotocòpies degudament acarades dels nomenaments o contractes de
treball i document acreditatiu de la vida laboral, en el termini que preveu la base
setena. S’han de presentar ambdós documents (nomenament/contracte i vida
laboral). El tribunal no podrà valorar aquells casos en què únicament es presenti un d’aquests documents. Com a excepció es permetrà que s’acrediti l’experiència laboral a una administració pública mitjançant la presentació de certificat oficial on consti la plaça o el lloc desenvolupat, la seva classificació o categoria i la durada de la prestació de serveis.
A.2. Altres titulacions:
Per a altres titulacions acadèmiques rellevants per a la plaça que s’hagi de
proveir, inclosos els títols de doctorat, màster, expert o cursos d’especialització
universitària o postgraus, segons el nombre d’hores o crèdits i la relació del contingut de la titulació amb les funcions pròpies de la plaça, sempre que no siguin
les exigides en la convocatòria o les de nivell inferior necessàries per aconseguir
aquelles, es puntuarà segons l’escala següent:
- Places corresponents als subgrups C1, C2 i AP: fins a un màxim de 0,25
per titulació i fins a un total màxim de 0,50 punts.
- Places corresponents als subgrups A1 i A2: fins a un màxim de 0,75 per
titulació i fins a un total màxim d’1,5 punts.
A.3. Formació contínua:
Per cursos de formació que tenguin una relació directa amb les funcions
pròpies del lloc de feina, entre 0,005 i 0,008 punts per hora de formació realitzada, segons la relació del contingut de l’acció formativa amb les funcions pròpies de la plaça convocada, del nivell del curs i de l’entitat formadora.
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No es valoraran els cursos amb una durada inferior a 10 hores per a les
places dels subgrups A1 i A2. Tampoc no es valoraran, dins aquest apartat, l’assistència a jornades o congressos per a les places de qualsevol grup i subgrup de
classificació.
Els cursos d’informàtica o els títols acreditatius del coneixement de programaris informàtics es valoraran segons el seu nivell d’acord amb l’escala
següent:
- Nivell bàsic/usuari: 0,08 per curs
- Nivell mitjà: 0,15 per curs
- Nivell avançat/expert: 0,25 per curs
- Acreditació Europea de Maneig de l’Ordinador (ofimàtica), expedit per
la Fundació ECDL, 0,5 punts pel nivell estàndard, i 0,8 pel nivell avançat
En el cas que mitjançant la documentació que aporta la persona aspirant
no quedi suficientment acreditat el nivell del curs, es valorarà com a nivell
bàsic/usuari, sempre que el curs tengui una durada superior a 10 hores.
Només es valoraran els cursos d’informàtica actualitzats que tenguin una
relació directa amb les funcions de la plaça.
En el cas de comptar amb més d’un curs de formació, de diferents nivells,
sobre un mateix programari, només es valorarà el de nivell més elevat. En el cas
de comptar amb l’acreditació de l’ECDL, no es valorarà cap altre curs d’ofimàtica (sí, en canvi, programaris informàtics específics d’altra tipologia).
La puntuació màxima per formació contínua és de 3 punts.
A.4. Llengua catalana:
Es valoraran els títols o certificats oficials expedits per l’Escola Balear
d’Administració Pública i els expedits o homologats per l’òrgan competent de
la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears d’acord amb
l’escala següent:
a) Coneixements elementals (certificat B): 0,2 punts
b) Coneixements mitjans (certificat C): 0,3 punts
c) Coneixements superiors (certificat D): 0,5 punts
d) Coneixements llenguatge administratiu (certificat E): 0,2 punts
Només es valorarà un certificat, excepte en el cas del certificat de coneixements de llenguatge administratiu, en què la puntuació s’acumularà a l’altre
certificat que s’aporti. Si només es presenta el certificat de coneixements de
llenguatge administratiu es valorarà a raó de 0,2 punts.
En tots els casos únicament es valoraran els certificats de nivell superior
a l’exigit com a requisit en les bases específiques.
A.5. Ofertes públiques anteriors:
Per haver superat processos selectius en administracions públiques o en
entitats del sector públic mitjançant els sistemes d’oposició o de concurs oposició per optar a places del mateix subgrup de classificació o equivalent que la
plaça que es convoca, 0,5 punts per procés selectiu superat, fins a un màxim d’1
punt.
A.6. Altres mèrits:
Altres mèrits que pugui considerar el tribunal, en especial l’elaboració
d’estudis i treballs, les activitats de transmissió de coneixements i el coneixement de llengües estrangeres, llevat que siguin pròpies del lloc de treball, fins a
1,50 punts.
B. PROMOCIÓ INTERNA
B.1. Experiència professional:
B.1.1. Serveis efectius en llocs de funcions similars a les de la plaça convocada prestats mitjançant contracte laboral o nomenament de funcionari interí:
a) En qualsevol administració pública, excepte en els casos establerts en
els apartats b i c posteriors: 0,06 punts per mes.
b) En entitats del sector públic (empreses públiques, consorcis no locals,
fundacions del sector públic, agències estatals i organitzacions similars) excepte els casos establerts en els apartats a anterior i c posterior: 0,05 per mes.
c) En administracions públiques o entitats del sector públic mitjançant
contractes inclosos en plans d’ocupació i altres de col·laboració amb
l’INEM/SOIB: 0,04 punts per mes.
d) En empreses privades o entitats que no es corresponguin a les categories anteriors: 0,04 punts per mes.
B.1.2. Serveis efectius en llocs corresponents a la plaça des de la qual
s’accedeix a la plaça objecte del procés de promoció interna: 0,025 per mes, fins
a un màxim de 1,5 punts.
La puntuació màxima per experiència professional no pot superar els 5
punts.
L’experiència professional s’haurà d’acreditar mitjançant l’aportació dels
originals o les fotocòpies degudament acarades dels nomenaments o contractes
de treball i document acreditatiu de la vida laboral, en el termini que preveu la
base quarta. S’han de presentar ambdós documents (nomenament/contracte i
vida laboral). El tribunal no podrà valorar aquells casos en què únicament es
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presenti un d’aquests documents. Com a excepció es permetrà que s’acrediti
l’experiència laboral en una administració pública mitjançant la presentació de
certificat oficial on consti la plaça o el lloc desenvolupat, la seva classificació o
categoria i la durada de la prestació de serveis.
B.2. Altres titulacions:
Per altres titulacions acadèmiques rellevants per a la plaça que s’hagi de
proveir, inclosos els títols de doctorat, màster, expert o cursos d’especialització
universitària o postgraus, segons el nombre d’hores o crèdits i de la relació del
contingut de la titulació amb les funcions pròpies de la plaça, sempre que no
siguin les exigides a la convocatòria o les de nivell inferior necessàries per aconseguir aquelles, es puntuarà segons l’escala següent:
- Places corresponents als subgrups C1, C2 i AP: fins a un màxim de 0,25
per titulació i fins a un total màxim de 0,50 punts.
- Places corresponents als subgrups A1 i A2: fins a un màxim de 0,75 per
titulació i fins a un total màxim d’1,5 punts.
B.3. Formació contínua:
Per cursos de formació que tenguin una relació directa amb les funcions
pròpies del lloc de feina, entre 0,005 i 0,008 punts per hora de formació realitzada, segons la relació del contingut de l’acció formativa amb les funcions pròpies de la plaça convocada, del nivell del curs i de l’entitat formadora.
No es valoraran els cursos amb una durada inferior a 10 hores per a les
places dels subgrups A1 i A2. Tampoc no es valoraran, dins d’aquest apartat,
l’assistència a jornades o congressos per a les places de qualsevol grup i subgrup de classificació.
Els cursos d’informàtica o els títols acreditatius del coneixement de programaris informàtics es valoraran segons el seu nivell d’acord amb l’escala
següent:
- Nivell bàsic/usuari: 0,08 per curs
- Nivell mitjà: 0,15 per curs
- Nivell superior/expert: 0,25 per curs
- Acreditació Europea de Maneig de l’Ordinador (ofimàtica), expedit per
la Fundació ECDL, 0,5 punts
En el cas que mitjançant la documentació que aporta la persona aspirant
no quedi suficientment acreditat el nivell del curs, es valorarà com a nivell
bàsic/usuari, sempre que el curs tengui una durada superior a 10 hores.
Només es valoraran els cursos d’informàtica actualitzats que tinguin una
relació directa amb les funcions de la plaça.
En el cas de comptar amb més d’un curs de formació, de diferents nivells,
sobre un mateix programari, només es valorarà el de nivell més elevat. En el cas
de comptar amb l’acreditació de l’ECDL, no es valorarà cap altra curs d’ofimàtica (sí, en canvi, programaris informàtics específics d’altra tipologia).
La puntuació màxima per formació contínua és de 3 punts.
B.4. Llengua catalana:
Es valoraran els títols o certificats oficials expedits per l’Escola Balear
d’Administració Pública i els expedits o homologats per l’òrgan competent de
la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears d’acord amb
l’escala següent:
a) Coneixements elementals (certificat B) : 0,2 punts
b) Coneixements mitjans (certificat C) : 0,3 punts
c) Coneixements superiors (certificat D) : 0,5 punts
d) Coneixements llenguatge administratiu (certificat E): 0,2 punts
Només es valorarà un certificat, excepte en el cas del certificat de coneixements de llenguatge administratiu, en què la puntuació s’acumularà a l’altre
certificat que s’hi aporti. Si es presenta només el certificat de coneixements de
llenguatge administratiu es valorarà a raó de 0,2 punts.
En tots els casos únicament es valoraran els certificats de nivell superior
a l’exigit com a requisit en les bases específiques.
B.5. Ofertes públiques anteriors:
Per haver superat processos selectius en administracions públiques o en
entitats del sector públic mitjançant els sistemes d’oposició o de concurs oposició per optar a places del mateix subgrup de classificació o equivalent que la
plaça que es convoca, 0,5 punts per procés selectiu superat, fins a un màxim d’1
punt.
B.6. Altres mèrits
Altres mèrits que pugui considerar el tribunal, en especial l’elaboració
d’estudis i treballs, les activitats de transmissió de coneixements i el coneixement de llengües estrangeres, llevat que siguin pròpies del lloc de treball, fins a
1,50 punts.
Dotzena. Puntuació i llista de persones aprovades
Un cop finalitzada la qualificació dels aspirants i, si s’escau, dirimits els
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empats, el tribunal farà públic al tauler d’edictes de la corporació a la seu de
Maó (plaça Biosfera 5), a les dependències administratives de Ciutadella (plaça
de la Catedral 5) i a la pagina web (www.cime.es) la relació provisional d’aspirants que hagin superat les proves i hagin estat seleccionats per accedir a les places convocades.
L’ordre de prelació de les persones que hagin superat el procés de selecció vindrà determinat per la puntuació obtinguda en el conjunt del concurs oposició.
En el cas d’empat, en la suma de las puntuacions de tots els exercicis eliminatoris i la del concurs d’algú aspirant, que pugui tenir rellevància a l’hora de
determinar la llista dels aspirants que han superat el concurs oposició, el desempat s’haurà de resoldre atenent la major puntuació atorgada a la prova pràctica.
Si encara es manté l’empat, es tindran en compte els altres exercicis de
l’oposició per ordre invers a la seva realització; i si encara continua l’empat s’atendrà el nivell de català acreditat. Finalment, si no s’ha desfet l’empat, el tribunal procedirà a resoldre’l per sorteig.
Les persones interessades disposaran d’un termini de 3 dies hàbils, comptats a partir de la data de publicació de la relació per formular l’oportuna reclamació o sol·licitar-ne la revisió.
En acabar aquest termini el tribunal tindrà 10 dies hàbils per resoldre les
reclamacions que hi hagi pogut haver.
Les places sense cobrir del torn de promoció interna s’incorporaran a les
generals d’accés lliure.
Resoltes les reclamacions, el tribunal publicarà la llista definitiva dels
aspirants que han superat el concurs oposició, desglossada per torns d’accés en
què es convoca. Així mateix, també es recollirà una llista complementària amb
els aspirants que han aprovat els diferents exercicis però que no han obtingut
plaça.
Si una de les persones que ha obtingut plaça hi renuncia, es nomenarà o
contractarà la persona següent de la llista complementària.
Tretzena. Presentació de documents
Les persones aspirants proposades hauran de presentar al Servei de Gestió
de Persones del Consell Insular de Menorca, en el termini de vint dies naturals
a partir de l’endemà de la data d’exposició de la llista definitiva de persones
aprovades, i sense requeriment previ, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits que es detallen en les bases generals
primera i segona i en les bases específiques corresponents.
El certificat acreditatiu de posseir la capacitat funcional per a l’exercici de
les tasques que pertoquin a la plaça objecte d’aquest procés selectiu serà expedit per l’equip mèdic de la Mútua Balear, mitjançant revisió mèdica obligatòria
que s’efectuarà segons les normes vigents en cada moment.
Les persones aspirants que tenguin la condició de funcionari públic o de
personal al servei de l’Administració pública estaran exemptes de justificar
documentalment les condicions i els requisits ja demostrats i que no requereixin
actualització. Hauran de presentar un certificat de l’Administració pública de la
qual depenguin que acrediti la seva condició i altres circumstàncies de les quals
no hi hagi constància en el seu expedient personal.
Les persones aspirants que, dins del termini fixat, i excepte casos de força
major, no presentin la documentació, o de l’examen de la qual es comprovi que
no compleixen algun dels requisits, no podran ser nomenats o contractats, s’anul·laran les seves actuacions sens perjudici de la responsabilitat en què hagin
incorregut, i es nomenarà o contractarà l’aspirant següent que hagi superat les
proves i restés sense plaça.
Les persones aspirants que hagin superat les proves i que no hagin obtingut plaça passaran a formar part, d’ofici, de la borsa preferent per cobrir vacants,
la qual està regulada en les bases generals que han de regir el procediment de
selecció del personal funcionari interí i personal laboral temporal del Consell
Insular de Menorca, publicades en el BOIB número 191, de 31 de desembre de
2009, o la normativa que modifiqui aquestes bases.
Les dades de caràcter personal aportades pels aspirants quedaran incloses
en els fitxers automatitzats de personal d’aquest Consell Insular, que es compromet a no fer-ne un ús diferent dels que recull la Llei orgànica 5/1992, de 29
d’octubre, que regula el tractament dels fitxers automatitzats de dades de caràcter personal. Així mateix, el Consell Insular informa de la possibilitat d’exercir
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició que preveuen
l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
i l’RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica. Aquests drets hauran de ser exercits per escrit
davant el/la resident/a.
Catorzena. Nomenament, període de pràctiques i presa de possessió (personal funcionari)
Exhaurit el termini de presentació de documents, el conseller executiu de
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Serveis Generals i Treball del Consell Insular Menorca nomenarà funcionaris en
pràctiques els aspirants proposats pel Tribunal en el termini d’un mes. Aquests
nomenaments seran notificats a les persones interessades i publicats en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
No obstant això, seran nomenats directament funcionaris de carrera els
aspirants que acreditin haver prestat serveis al Consell Insular de Menorca dins
l’any immediatament anterior a la convocatòria corresponent, sempre que ho
hagin estat en la mateixa categoria, la valoració fos adequada i durant un període igual o superior al previst per a les pràctiques. Si els serveis prestats ho
haguessin estat per un període inferior, el nomenament com a funcionaris en
pràctiques ho serà pel temps necessari per completar, amb aquell, el període
establert.
Una vegada efectuada aquesta notificació, els aspirants nomenats hauran
d’incorporar-se al servei de la corporació en el moment en què hi siguin requerits, i en un termini màxim d’un mes des de la data del nomenament. En aquest
moment es formalitzarà la presa de possessió de funcionari en pràctiques.
Els aspirants que injustificadament no s’incorporin al servei de la corporació perdran tots els drets derivats del procés de selecció i del nomenament subsegüent com a funcionaris en pràctiques i de carrera.
El període de pràctiques serà de sis mesos per als funcionaris dels subgrups A1 i A2, de tres mesos per als funcionaris dels subgrups C1 i C2, i d’un
mes per a les agrupacions professionals sense requisit de titulació. Durant aquest
període, els funcionaris hauran d’assistir als cursos de formació que la corporació pugui organitzar.
Els funcionaris en pràctiques gaudiran de les mateixes retribucions que els
funcionaris de carrera de la mateixa categoria i del mateix lloc de treball, i tindran el grau personal corresponent al nivell inferior de l’interval del subgrup al
qual pertanyen, de conformitat amb la relació de llocs de treball i el catàleg
vigent al Consell Insular Menorca.
El període de pràctiques es farà sota la supervisió del departament corresponent i del Departament de Serveis Generals.
Quan l’aspirant que, per motius justificats, no hagi pogut fer en el termini previst, de sis mesos pel que fa als subgrups A1 i A2, de tres mesos pel que
fa als subgrups C1 i C2 i d’un mes pel que fa a les agrupacions professionals
sense requisit de titulació, tot el període de pràctiques es prorrogarà el nomenament com a funcionari en pràctiques mitjançant la resolució del conseller executiu de Serveis Generals i Treball fins que completi el període total.
Una vegada acabat aquest període, els aspirants que l’hagin superat satisfactòriament seran nomenats funcionaris de carrera i aquest període de pràctiques computarà com a funcionari de carrera a tots els efectes. Aquells aspirants
que no assoleixin el nivell suficient d’integració i eficiència en el lloc de treball
objecte del procés selectiu seran declarats no aptes per resolució motivada de la
Presidència de la corporació, amb informe de la Junta de Personal i amb tràmit
d’audiència previ, i perdran en conseqüència tots els drets al seu nomenament
com a funcionaris de carrera. En aquest darrer supòsit, se’n donarà compte a la
Comissió de Personal del Consell Insular Menorca.
El nomenament com a funcionari/ària de carrera serà publicat en el
Butlletí Oficialde les Illes Balears.
El personal nomenat haurà de romandre un mínim de dos anys en la destinació d’adscripció per poder participar en concursos de provisió de llocs del
mateix nivell, segons allò que estableix la normativa.
En el cas que el personal nomenat no obeingui el certificat de nivell de
coneixement de la llengua catalana que es requereix en les bases de la convocatòria en el termini assenyalat per aquestes, hom s’ajustarà al que estableix el
Reglament d’ús de la llengua catalana al Consell Insular de Menorca.
Quinzena. Període de prova i contractació (personal laboral)
Exhaurit el termini de presentació de documents, el conseller executiu de
Serveis Generals i Treball dictarà resolució ordenant la contractació en període
de prova dels aspirants proposats pel tribunal en el termini d’un mes. Aquesta
resolució es notificarà a les persones interessades i es publicarà en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
No obstant això, seran contractats directament com a treballadors fixos els
aspirants que acreditin haver prestat serveis a la corporació dins l’any immediatament anterior a la convocatòria corresponent, sempre que ho hagin estat en la
mateixa categoria, la valoració fos adequada i durant un període igual o superior
al previst com a prova. Si els serveis prestats ho haguessin estat per un període
inferior, la contractació com a treballadors a prova ho serà pel temps necessari
per completar, amb aquell, el període establert.
Una vegada efectuada aquesta notificació, els aspirants hauran d’incorporar-se al servei de la corporació en el moment en què siguin requerits i en un termini màxim d’un mes des de la data de la comunicació de la contractació. En
aquest moment els serà lliurada una diligència d’inici de prestació de serveis
com a treballador laboral en període de prova
Els aspirants que injustificadament no s’incorporin al servei de la corporació perdran tots els drets derivats del procés de selecció i de la contractació
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subsegüent com a treballadors laborals fixos.
El període de prova serà de sis mesos per als/a les treballadors/es que ocupin places en les quals s’exigeixi la titulació requerida en els subgrups A1 i A2,
de tres mesos per als que s’exigeixi la titulació dels subgrups C1 i C2, i d’un
mes per a les agrupacions professionals sense requisit de titulació (antic grup E).
Durant aquest període els treballadores o treballadores hauran d’assistir als cursos de formació que la corporació pugui organitzar.
Els/les treballadors en període de prova gaudiran de les mateixes retribucions que els treballadors laborals fixos d’igual categoria i lloc de treball i tindran el grau personal corresponent al nivell inferior de l’interval del subgrup al
qual pertanyen, de conformitat amb la relació de llocs de treball i el catàleg
vigent al Consell Insular Menorca.
El període de prova es farà sota la supervisió del departament corresponent i del Departament de Serveis Generals.
Quan l’aspirant que, per motius justificats, no hagi pogut realitzar en el
termini previst, de sis mesos pel que fa als subgrups A1 i A2, de tres mesos pel
que fa als subgrups C1 i C2 i un mes pel que fa a les agrupacions professionals
sense requisit de titulació, tot el període de prova es prorrogarà la situació en
període de prova mitjançant resolució del conseller executiu de Serveis
Generals i Treball fins que completi el període total.
Una vegada acabat aquest període, els aspirants que l’hagin superat satisfactòriament passaran a tenir el caràcter de contractats laborals fixos. Aquelles
altres persones que no assoleixin el nivell suficient d’integració i eficiència en
el lloc de treball objecte del procés selectiu seran declarades no aptes per resolució motivada de la Presidència de la corporació, amb informe del Comitè
d’Empresa i tràmit d’audiència previ, i perdran en conseqüència tots els drets a
la seva contractació com a treballadors laborals fixos. En aquest darrer supòsit,
es donarà compte de la resolució final a la Comissió de Personal del Consell
Insular Menorca.
La contractació com a treballador/a laboral fix es publicarà en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
El personal contractat haurà de romandre un mínim de dos anys en la destinació d’adscripció per poder participar en concursos de provisió de llocs del
mateix nivell, segons allò que estableix la normativa.
En cas que el personal nomenat no obtengui el certificat de nivell de
coneixement de la llengua catalana que es requereix a les bases de la convocatòria en el termini assenyalat per aquestes, hom s’ajustarà al que estableix el
Reglament d’ús de la llengua catalana al Consell Insular de Menorca.
Setzena. Incompatibilitats
En l’exercici de la funció pública atribuïda a la plaça a la qual ha estat destinat, que pot ser exercida en qualsevol punt de l’àmbit insular, serà aplicable al
funcionari o treballador laboral la normativa vigent sobre el règim d’incompatibilitats en el sector públic, en compliment de la qual l’aspirant, abans d’incorporar-se al servei de la corporació, haurà d’efectuar una declaració d’activitats
i, si s’escau, sol·licitar la compatibilitat en el Servei de Gestió de Persones d’aquest Consell Insular Menorca, o exercir, altrament, l’opció prevista en l’article
10 de la Llei 53/84, de 26 de desembre.
Dissetena. Incidències
Les llistes definitives de persones admeses i excloses, els nomenaments
com a funcionaris en pràctiques i de carrera, i la contractació dels treballadors
laborals en període de prova o fixos, així com les resolucions per les quals es
declara no superat el període de pràctiques o de prova, podran ser impugnats per
les persones interessades, mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà
de la seva publicació.
Així mateix, en els tres primers casos es podrà interposar prèviament
recurs d’alçada davant la Presidència del CIM, mentre que contra la declaració
de no-superació del període de pràctiques o de prova es podrà interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Presidència del CIM, amb caràcter previ a la
interposició del recurs contenciós administratiu.
Els actes i les resolucions dels tribunals qualificadors, en tant que es tracta d’òrgans col·legiats, s’ajustaran als criteris que s’estableixen en l’article 114
de l’LRJPAC.
El tribunal està facultat per resoldre els dubtes o les discrepàncies que s’originin durant el desenvolupament del procés de selecció.
Disposició addicional
En allò que no estigui previst en les bases, es procedirà segons el que
determinin les disposicions reguladores de l’ingrés del personal a les administracions públiques i la resta de disposicions aplicables.
Contra les convocatòries i les bases generals i específiques, d’acord amb
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l’LRJPAC i disposicions concordants, es pot interposar recurs d’alçada davant
la Comissió de Govern, en el termini d’un mes a partir del dia que surtin publicades en el BOIB, o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala
d’aquesta Jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Balears, en el termini
de dos mesos a partir de la mateixa data.
ANNEX I
TEMARI GENERAL PER SUBGRUPS DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL
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seus òrgans de govern.
5. Les hisendes locals i els pressupostos locals.
6. L’acte administratiu. Concepte. Elements. Actes nuls i anul·lables.
Procediment administratiu. Fases. Còmput de terminis.
7. La funció pública local (l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i la Llei de
Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears).
8. La província i l’illa en el règim local: organització i competències. El
municipi: organització i competències. Organització i funcionament del Consell
Insular Menorca segons el seu Reglament orgànic.

Temari general per a les convocatòries de places del subgrup A1
1. Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals.
2. Drets i deures fonamentals dels espanyols.
3. El poder legislatiu, el poder executiu i el poder judicial.
4. Organització territorial de l’Estat. Les comunitats autònomes i els seus
estatuts.
5. L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. La Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i els seus òrgans de govern.
6. El Consell Insular de Menorca i els seus òrgans de govern. La llei de
consells insulars. Competències pròpies i competències transferides.
7. Les hisendes locals. Les ordenances locals.
8. Els pressuposts locals.
9. Submissió de l’administració a la llei i al dret. Fonts del dret públic. La
llei: classes de lleis. El reglament: les seves classes. La potestat reglamentària
del Consell Insular de Menorca.
10. L’acte administratiu. Concepte. Elements. Actes nuls i anul·lables.
Procediment administratiu. Fases. Còmput de terminis.
11. Revisió dels actes administratius: d’ofici i en via de recurs administratiu. Recurs contenciós administratiu.
12. La Llei de Contractes del Sector Públic. Classes de contractes. La
selecció del contractista. L’adjudicació dels contractes. Drets i deures del contractista i de l’Administració. La contractació administrativa en l’esfera local.
13. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa i la indirecta.
14. La funció pública local (l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i la Llei
de Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears).
15. La província i l’illa en el règim local. Organització provincial/insular.
Competències segons la Llei de Bases de Règim Local.
16. El municipi. Organització municipal. Competències, segons la Llei de
Bases de Règim Local i la Llei Municipal i de Règim Local de les Illes Balears.
17. Altres entitats locals. Els consorcis locals. Mancomunitats.
Agrupacions. Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi.
18. Funcionament i competències dels òrgans col·legiats locals.
Organització i funcionament del Consell Insular Menorca segons el seu
Reglament orgànic.

Temari general per a les convocatòries de places del subgrup C2
1. Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals.
2. L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. La Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i els seus òrgans de govern. El Consell Insular de Menorca i els
seus òrgans de govern.
3. La província i l’illa en el règim local: organització i competències. El
municipi: organització i competències. Organització i funcionament del Consell
Insular Menorca segons el seu Reglament orgànic.
4. Drets i deures dels funcionaris públics locals, segons l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic i la Llei de Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

Temari general per a les convocatòries de places del subgrup A2
1. Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals.
2. El poder legislatiu, el poder executiu i el poder judicial.
3. L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. La Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i els seus òrgans de govern.
4. El Consell Insular de Menorca i els seus òrgans de govern. La llei de
consells insulars. Competències pròpies i competències transferides.
5. Les hisendes locals i els pressupostos locals.
6. L’acte administratiu. Concepte. Elements. Actes nuls i anul·lables.
Procediment administratiu. Fases. Còmput de terminis.
7. La Llei de Contractes del Sector Públic. Classes de contractes. La selecció del contractista. L’adjudicació dels contractes. Drets i deures del contractista i de l’Administració. La contractació administrativa en l’esfera local.
8. La funció pública local (l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i la Llei de
Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears).
9. La província i l’illa en el règim local. Organització provincial/insular.
Competències segons la Llei de Bases de Règim Local.
10. El municipi. Organització municipal. Competències, segons la Llei de
Bases de Règim Local i la Llei Municipal i de Règim Local de les Illes Balears.
11. Altres entitats locals. Els consorcis locals. Mancomunitats.
Agrupacions. Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi.
12. Funcionament i competències dels òrgans col·legiats locals.
Organització i funcionament del Consell Insular Menorca segons el seu
Reglament orgànic.

Base tercera. Acreditació de les equivalències de titulacions
En el cas que el títol que aportin els aspirants per complir els requisits de
titulació de cada plaça no es correspongui exactament amb allò que estableixen
aquestes bases i hi hagi dubtes raonables sobre la seva equivalència, el Servei
de Gestió de Persones del CIM o el tribunal qualificador podran demanar a les
persones aspirants, en qualsevol moment del procés selectiu, que aportin proves
feafents de la seva equivalència. Això també és aplicable a les titulacions que
aportin els aspirants perquè siguin valorades com a mèrits.

Temari general per a les convocatòries de places del subgrup C1
1. Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals.
2. El poder legislatiu, el poder executiu i el poder judicial.
3. Organització territorial de l’Estat. Les comunitats autònomes i els seus
estatuts.
4. L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. La Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i els seus òrgans de govern. El Consell Insular de Menorca i els

Temari general per a les convocatòries de places de les agrupacions professionals sense requisit de titulació (AP)
1. Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals.
2. L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. La Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i els seus òrgans de govern. El Consell Insular de Menorca i els
seus òrgans de govern.
BASES ESPECÍFIQUES DELS PROCESSOS SELECTIUS CORRESPONENTS A PLACES DE LA PLANTILLA DEL CONSELL INSULAR DE
MENORCA, INCLOSES EN LES OFERTES PÚBLIQUES APROVADES I
PUBLICADES, MITJANÇANT ELS SISTEMES DE TORN LLIURE I DE
PROMOCIÓ INTERNA
Base primera. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular els processos selectius per proveir
les places que recullen els apartats annexos següents.
Base segona. Procés selectiu
Els processos selectius es regiran per allò que estableixen aquestes bases
i per les bases generals dels processos selectius corresponents a places de la
plantilla del Consell Insular de Menorca, incloses en les ofertes públiques aprovades i publicades, mitjançant els sistemes de torn lliure i de promoció interna.

1. PROCÉS SELECTIU 1: PSICÒLEG/PSICÒLOGA
1.1. Denominació: psicòleg/psicòloga
1.2. Nombre de places que es convoquen: una
1.3. Classe de personal: funcionari; subgrup de classificació professional
A1, escala d’administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnic superior
1.4. Oferta pública: any 2004
1.5. Requisits i condicions específiques:
a) Els que estableix, amb caràcter general, la base general segona.
b) Estar en possessió del títol de llicenciat en Psicologia o titulació equivalent.
c) Nivell de català requerit: B.
1.6. Procés selectiu:
a) El que estableixen les bases generals per al torn lliure.
b) En la prova psicotècnica que preveu la base onzena es valoraran les
capacitats i competències següents:
- treball en equip
- orientació a les persones
- pensament analític/anàlisi de problemes
- orientació al ciutadà/usuari extern/intern
- sensibilitat i comprensió interpersonals
- compromís amb l’organització
- discreció
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- tolerància a la pressió i autocontrol
- intel·ligència general o factor ‘G’
- capacitat de resoldre instruccions administratives complexes
1.7. Drets d’examen: 18,00 €
1.8. Temari:
- Bloc de legislació
1. Les competències dels consells insulars en matèria de serveis socials i
en matèria de salut, segons la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma
de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, la Llei 4/2009, d’11 de juny, de
serveis socials de les Illes Balears i la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut.
2. El sistema de serveis socials de les Illes Balears: definició, elements
integrants i finalitat. Objectius de les polítiques de serveis socials. Situacions
amb necessitat d’atenció prioritària (Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials
de les Illes Balears).
3. Estructura del sistema públic de serveis socials a les Illes Balears: definició, tipologia, funcions i àmbit territorial de prestació dels serveis socials
comunitaris i dels serveis socials especialitzats (Llei 4/2009, d’11 de juny, de
serveis socials de les Illes Balears).
4. Les prestacions del sistema públic de serveis socials de les Illes Balears:
definicions i tipologia. Les carteres de serveis socials (Llei 4/2009, d’11 de juny,
de serveis socials de les Illes Balears).
5. Competències de les diferents administracions en matèria de drogodependències i altres addicions, i mecanismes de coordinació, segons la Llei
4/2005, de 29 d’abril, sobre drogodependències i altres addiccions en les Illes
Balears.
6. Les competències dels consells insulars en matèria de tutela, acolliment
i adopció de menors, segons la Llei 8/1997, de 18 de desembre.
- Bloc de drogodependències i addiccions
7. Estratègies de prevenció en l’addicció al tabac. Propostes cognitives,
conductuals i socials.
8. Estratègies de prevenció en l’alcoholisme. Propostes cognitives, conductuals i socials.
9. Intervencions socioeducatives en la prevenció de les drogodependències.
10. Evolució dels models teòrics i d’intervenció en l’àmbit de les drogodependències. Situació actual.
11. Patologies orgàniques més importants associades al consum de drogues.
12. Trastorns psicològics i psiquiàtrics més rellevants associats al consum
de drogues.
13. Intervenció psicològica en els programes de manteniment amb opiacis. Metodologia i tècniques.
14. Manteniment de programes individuals, grupals o institucionals a llarg
termini. Avaluació, supervisió i seguiment.
15. Pla insular de drogodependències i addiccions de Menorca, 20092014.
16. Pla d’actuacions sobre drogodependències i addiccions de les Illes
Balears 2007-2011. Naturalesa, característiques, contingut i elaboració.
17. Pla nacional sobre drogues. Descripció general i característiques més
rellevants.
18. Mesures relatives a les drogodependències i altres addiccions segons
la Llei Llei 4/2005, de 29 d’abril, sobre drogodependències i altres addiccions a
les Illes Balears.
19. Abordatge psicològic de les drogodependències i addiccions. Models
teòrics.
20. Alcoholisme. Concepte. Programes de tractament psicològic.
21. Dependència de la cocaïna. Concepte. Programa de tractament.
22. Consum de drogues en l’adolescència. Promoció de la salut i prevenció.
23. Fases del tractament: desintoxicació, deshabituació i reinserció.
24. La prevenció de recaigudes en les conductes addictives: situacions de
risc i estratègies cognitivoconductuals d’afrontament.
25. Programes de disminució de danys. Objectius i característiques.
26. Psicoteràpia de models cognitius. Conceptes bàsics.
27. Psicoteràpia de models sistèmics. Conceptes bàsics.
28. Drogodependències i cormobiditat en els trastorns de personalitat.
29. Alteracions neuropsicològiques associades al consum de tòxics.
30. Entrevista motivacional. Eina d’abordatge terapèutic en drogues.
31. Trastorns per dèficit d’atenció i hiperactivitat en adolescents.
Característiques i propostes d’intervenció. Risc de consum de tòxics.
32. Factors que influeixen en la presa de conductes de risc i en el consum
de drogues. Factors personals, familiars i escolars/socials.
33. Intervenció cognitivoconductual en pacients drogodependents. Fases i
estratègies.
34. Adolescència i joventut. Concepte, etapes i característiques.
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35. Patrons de consum de drogues: ús, abús problemàtic i dependència.
Tipologia de consumidors.
36. Intervenció terapèutica en drogodependències. Empatia i assertivitat.
Tècniques.
37. El policonsum: multiplicació de les substàncies i del risc.
38. El trastorn dissocial de la personalitat i el consum de drogues.
39. Tècniques d’avaluació de la personalitat en adolescents i joves consumidors de tòxics.
40. Els equips interdisciplinars dintre de l’àmbit de les drogodependències. Aportacions del psicòleg o de la psicòloga.
41. Descripció dels efectes (conductuals, cognitius, etc.) que provoca el
consum de les drogues següents: cannabis, cocaïna, amfetamines, èxtasi i alcohol.
42. Teràpies de grup en el tractament de l’alcoholisme.
43. Concepte de patologia dual. Implicacions en el pronòstic en pacients
drogodependents.
44. Factors etiològics i de risc de consum en l’adolescència.
45. Trastorn del control d’impulsos en persones drogodependents.
46. Implicació de les famílies en el tractament de persones drogodependents.
47. Grups de suport a les famílies de persones consumidores de drogues.
48. La família de l’alcohòlic. Intervencions terapèutiques.
49. Dependències a Internet dels adolescents. Característiques.
50. Cormobiditat, consum de drogues i esquizofrènia.
51. El joc patològic. Característiques i intervenció.
- Bloc de persones amb discapacitat i malaltia mental greu
52. Les persones amb discapacitat. Tipus i col·lectius especialment vulnerables.
53. Intervenció psicològica en l’àmbit de l’atenció a les persones amb discapacitat.
54. Intervenció amb famílies de persones amb discapacitat.
55. Intervenció psicosocial i comunitària amb persones amb discapacitat.
56. Les persones amb malalties mentals greus. Tipus i col·lectius especialment vulnerables.
57. Intervenció i rehabilitació integral del malalt mental greu.
58. Intervencions amb famílies de persones amb malaltia mental crònica.
59. Els principis de normalització, integració i inclusió en l’atenció a persones amb discapacitat.
- Bloc de gent gran
60. La intervenció psicològica amb gent gran.
61. Els trastorns cognitius en la gent gran. Les demències.
62. Els problemes emocionals de la gent gran.
63. Avaluació i intervenció psicològica. Estratègies d’avaluació dels trastorns cognitius amb gent gran.
64. Suport psicològic a les famílies i als cuidadors formals i informals de
persones majors.
- Bloc de menors
65. Les mesures administratives i la coordinació interinstitucional en
menors. Àmbits.
66. Els maltractaments i el desemparament en la infància i en l’adolescència.
67. La intervenció del psicòleg dins de l’àmbit residencial de menors i
adolescents.
68. Intervenció en conflictes intergeneracionals.
69. Tècniques d’intervenció immediates en menors i adolescents.
- Bloc d’atenció a la dona
70. Concepte de violència de gènere. Causes, característiques i tipologia.
71. Perfil psicològic dels agressors i de les víctimes de violència de gènere.
72. Intervenció psicològica en el maltractament de gènere.
PROCÉS SELECTIU 2: ARQUITECTE/A
1.1. Denominació: arquitecte/a
1.2. Nombre de places que es convoquen: una
1.3. Classe de personal: funcionari; subgrup de classificació professional
A1, escala d’administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnic superior
1.4. Oferta pública: 2006
1.5. Requisits i condicions específiques:
a) Els que estableix, amb caràcter general, la base general segona.
b) Estar en possessió del títol en arquitectura o titulació equivalent.
c) Nivell de català requerit: B.
1.6. Procés selectiu:
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a) El que estableixen les bases generals per al torn lliure.
b) En la prova psicotècnica prevista en la base onzena es valoraran les
capacitats i competències següents:
- treball en equip
- orientació al detall
- orientació a l’acompliment
- pensament analític/anàlisi de problemes
- orientació al ciutadà/usuari extern/intern
- compromís amb l’organització
- presa de decisions
- orientació a la qualitat
- intel·ligència general o factor ‘G’
- capacitat de resoldre instruccions administratives complexes
1.7. Drets d’examen: 18,00 €
1.8. Temari:
1. Evolució històrica de la legislació urbanística a Espanya.
2. Real decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei del sòl.
3. El Text refós de la Llei del sòl de 1976 i els reglaments que la despleguen. Vigències.
4. El Reglament de planejament.
5. El Reglament de gestió urbanística.
6. La Llei de costes de 29 de juliol de 1988. Reglament. Competències de
la CAIB en la zona de servitud de protecció de la Llei de costes.
7. L’ordenació urbanística a la comunitat autònoma, competències, principis d’ordenació.
8. Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i de règim urbanístic de
les àrees d’especial protecció de les Illes Balears.
9. Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears.
10. Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de les
Illes Balears i de mesures tributàries i Llei 9/1999, de 6 d’octubre, de mesures
cautelars i d’emergència relatives a l’ordenació del territori i l’urbanisme a les
Illes Balears.
11. Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació territorial a les Illes
Balears
12. Plans directors sectorials. Naturalesa i classes.
13. Plans directors sectorials de competència del Consell Insular de
Menorca.
14. Llei 11/2006 de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i
avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears.
15. El Pla territorial insular de Menorca. Disposicions generals.
16. El Pla territorial insular de Menorca. Determinacions dispositives que
defineixen el marc dels plans generals municipals d’ordenació urbanística.
17. El Pla territorial insular de Menorca. Creixement residencial i turístic
i programació del procés d’edificació I d’ús del sòl.
18. El Pla territorial insular de Menorca. Els nuclis tradicionals.
19. El Pla territorial insular de Menorca. Les zones turístiques.
20. El Pla territorial insular de Menorca. El sòl rústic.
21. El Pla territorial insular de Menorca. Els nuclis rurals i horts d’esplai.
22. El Pla territorial insular de Menorca. Instal·lacions i establiments
turístics en el medi rural.
23. El planejament urbanístic. El pla com a element central de l’ordenació
urbanística.
24. Tipologia de plans i figures de planejament.
25. Els plans generals. Naturalesa i contingut.
26. Les normes complementàries i subsidiàries de planejament.
Naturalesa i contingut.
27. Els programes d’actuació urbanística. Naturalesa i contingut.
28. Els plans parcials d’ordenació. Naturalesa i contingut
29. Els plans especials. Plans especials de reforma interior. Naturalesa i
contingut.
30. Els estudis de detall. Naturalesa i contingut.
31. Els catàlegs. Naturalesa i contingut
32. Els projectes d’urbanització. Naturalesa i contingut.
33. Recepció de les urbanitzacions.
34. Formulació, tramitació i aprovació dels instruments de planejament
urbanístic. Procediment d’aprovació del planejament urbanístic.
35. Efectes de l’aprovació dels instruments de planejament urbanístic.
Executivitat. Obligatorietat. La declaració d’utilitat pública i necessitat d’ocupació.
36. Vigència dels plans, revisió modificació i suspensió.
37. Revisió del programa d’actuació. Modificació dels plans. Garanties.
38. El règim urbanístic del sòl (I). Classificació i qualificació.
39. El règim urbanístic del sòl (II). Drets i deures de la propietat del sòl
segons la seva classificació urbanística.
40. L’execució del planejament (I). Tècniques de distribució dels beneficis i de les càrregues derivades del planejament en el sòl urbà i en l’urbanitza-
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ble.
41. L’execució del planejament (II). Els sistemes generals. Criteris de
valoració del sòl.
42. Execució dels plans d’ordenació. Polígons i unitats d’actuació.
43. Els sistemes d’actuació urbanística. Tipus. Elecció i canvis de sistema.
44. El sistema d’actuació de cooperació. Concepte i procediment
45. El sistema d’actuació de compensació. Concepte i procediment
46. El sistema d’expropiació. Concepte i procediment.
47. La Llei d’expropiació forçosa. Causes. Objecte. El Reglament de la
llei.
48. Les expropiacions urbanístiques. El procediment de taxació conjunta.
49. Valoracions urbanístiques.
50. Suspensió d’obres. Declaració de ruïna.
51. Sistemes de valoració.
52. Registres del contingut urbanístic. Registre de la Propietat i el
Cadastre.
53. El deure de conservació. La ruïna.
54. La llicència urbanística, condicions, atorgament i facultats.
55. Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística. Les infraccions urbanístiques, prescripció i sancions.
56. Els edificis i les instal·lacions fora d’ordenació.
57. Reglament de supressió de barreres arquitectòniques.
58. Els habitatges de protecció oficial. Competències. Legislació aplicable, estatal i autonòmica.
59. Habitabilitat. Competències dels consells insulars. Cèdules (Decret
20/2007). Nivells mínims d’habitabilitat. Objectius. Control d’habitabilitat
previ al projecte. Inspeccions per a l’atorgament de la cèdula.
60. El Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi
tècnic de l’edificació.
61. Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes
Balears. Competències dels consells insulars en matèria de patrimoni històric.
62. Llei 2/1999, de 24 de març, general turística. Competències dels consells insulars.
63. Les activitats classificades. Competències dels consells insulars. La
Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears.
64. Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears. Planificació
i ordenació de ports.
65. Llei 13/2000, del Camí de Cavalls.
66. Decret 96/2005, de 23 de setembre, d’aprovació definitiva de la revisió del Pla director sectorial energètic de les Illes Balears. Determinacions territorials i ambientals del transport de l’energia elèctrica i dels combustibles.
Règim urbanístic.
67. Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació des espais de rellevància ambiental. De l’ordenació dels recursos naturals. De la Xarxa Ecològica
Europea ‘Natura 2000’.
68. Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. De les institucions de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
69. Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. Zona de domini públic, reserva i protecció.
70. Decret 147/2002, de 13 de desembre, per qual es desplega la Llei
6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, en relació amb les activitats vinculades amb la destinació i naturalesa de les finques i el règim d’unitats mínimes de cultiu. Edificis i instal·lacions vinculats a explotacions agrícoles, forestals i pecuàries.
71. Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears.
72. Decret llei 3/2009, de 29 de maig, de mesures ambientals per impulsar les inversions i l’activitat econòmica a les Illes Balears: normes en relació
amb espais de rellevància ambiental.
PROCÉS SELECTIU 3: TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE GESTIÓ
1.1. Denominació: Tècnic/a mitjà/ana de gestió
1.2. Nombre de places que es convoquen: una.
1.3. Classe de personal: funcionari; subgrup de classificació professional
A2, escala d’administració general i especial, sotsescala de gestió, classe tècnic
de grau mitjà
1.4. Oferta pública: 2004
1.5. Requisits i condicions específiques:
a) Els que estableix, amb caràcter general, la base general segona.
b) Estar en possessió d’una diplomatura universitària de primer cicle en
una de les titulacions que s’indiquen a continuació, o equivalent, que tenguin
relació amb la gestió i l’administració:
- Gestió i administració pública
- Ciències empresarials (antiga diplomatura)
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- Relacions laborals
- Turisme
També poden participar-hi aquells aspirants que estiguin en possessió
d’un grau universitari o equivalent (llicenciatura) en una de les titulacions que
s’indiquen a continuació, o equivalent, que tenguin relació amb la gestió i l’administració:
- Administració i gestió d’empreses
- Economia
- Ciències polítiques i gestió pública
- Ciències del Treball
- Sociologia
- Dret
Així mateix, de conformitat amb el Reial decret 1272/2003, d’1 d’octubre,
es considera equivalent a diplomat universitari de primer cicle el fet d’haver
superat els tres primers cursos complerts dels estudis conduents a l’obtenció de
qualsevol títol oficial de llicenciatura, o el primer cicle corresponent a aquests
estudis, sempre que aquest primer cicle contengui una càrrega lectiva mínima de
180 crèdits.
c) Nivell de català requerit: C.
1.6. Procés selectiu:
a) El que estableixen les bases generals per al torn lliure.
b) En la prova psicotècnica prevista en la base onzena es valoraran les
capacitats i competències següents:
- iniciativa
- treball en equip
- orientació al detall
- preocupació per l’ordre
- planificació
- comunicació
- orientació al ciutadà/usuari extern/intern
- compromís amb l’organització
- intel·ligència general o factor ‘G’
- capacitat de resoldre instruccions administratives complexes
1.7. Drets d’examen: 15,00 €
1.8. Temari:
1. L’Administració local a Espanya: estructura, competències, participació en la despesa pública. Administració local i altres entitats: consorcis i mancomunitats. (Llei 7/85 que regula les bases de règim locals; Reial decret legislatiu 781/1986 de les disposicions vigents en matèria de règim local; Llei
20/2006, de 15 de desembr,e municipal i de règim local de les Illes Balears). La
Carta europea de l’autonomia local.
2. La província en el règim local. Organització provincial: les diputacions.
Competències. El municipi. Organització municipal. Competències. Altres entitats locals.
3. Les competències del Consell Insular de Menorca en matèria de règim
local. La Llei 8/1993, d’1 de desembre, d’atribució de competències als consells
insulars en matèria de règim local. La tutela financera de les entitats locals.
4. La cooperació econòmica de l’Estat i les comunitats autònomes en les
inversions de les entitats locals. Fons de la Unió Europea per a entitats locals.
5. Els consells insulars (Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars). Competències pròpies i delegades dels consells insulars: les lleis de transferències. Les relacions entre els consells insulars i l’Administració de la comunitat autònoma.
6. El Reglament orgànic del Consell Insular de Menorca (BOIB núm. 65
i 83, de 10 de maig i de 12 de juny de 2003). L’organització del Consell Insular:
òrgans necessaris i òrgans no necessaris (composició, competències i funcionament). L’estatut dels membres de la corporació: el mandat corporatiu. La iniciativa legislativa dels consells insulars.
7. L’organització administrativa. La potestat organitzativa. Els òrgans
administratius, especial referència als òrgans col·legiats. Principis d’organització administrativa.
8. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediment
d’elaboració i aprovació.
9. Submissió de l’Administració a la llei i al dret. Fonts del dret públic. La
llei: classes de lleis. El reglament: les seves classes.
10. El procediment administratiu. La Llei del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Principis i àmbit
d’aplicació. Disposicions específiques relatives al règim jurídic dels òrgans del
Consell Insular de Menorca i al procediment administratiu recollides al seu
reglament orgànic.
11. Dimensió temporal del procediment. Recepció i registre de documents. La persona interessada i la seva representació.
12. Comunicacions i notificacions. Les fases del procediment administratiu general. Còmput de terminis. El silenci administratiu.
13. La prova: mitjans de prova en el procediment administratiu. Els informes.
14. Concepte i classes d’actes administratius. L’eficàcia dels actes admi-
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nistratius i el seu condicionament. Executivitat i suspensió. L’execució dels
actes administratius.
15. L’acabament del procediment administratiu: la resolució. Acabament
convencional. Altres formes d’acabament: renúncia, desestiment i caducitat.
16. La teoria de la invalidesa de l’acte administratiu. Actes nuls i
anul·lables. La convalidació de l’acte administratiu. La revisió d’ofici.
17. Recursos en l’àmbit del dret administratiu. El recurs d’alçada. El
recurs potestatiu de reposició. El recurs extraordinari de revisió.
18. La jurisdicció contenciosa administrativa: naturalesa, extensió i límits.
El recurs contenciós administratiu. Les reclamacions prèvies a les vies civil i
laboral.
19. La responsabilitat de l’Administració pública i de les seves autoritats
i resta de personal al seu servei. Evolució i règim actual.
20. La contractació del sector públic (Llei 30/ 2007 de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic). Classes de contractes.
21. Elements dels contractes. Els subjectes. Objecte i causa dels contractes públics. La forma de la contractació administrativa i dels sistemes de selecció de contractistes. La formalització dels contractes.
22. Drets i deures de l’Administració i dels contractistes. Modificacions
dels contractes. Revisió dels preus. Interpretació, resolució, rescissió i denúncia
dels contractes públics.
23. Les formes d’activitat de les entitats locals. La intervenció administrativa a l’activitat privada.
24. Les llicències. Naturalesa jurídica. Règim jurídic i procediment d’atorgament. El condicionament de les llicències.
25. El servei públic. Evolució del concepte. Formes de gestió dels serveis
públics. La gestió directa i la indirecta.
26. Les empreses municipals. Els consorcis i altres organitzacions associatives.
27. La policia administrativa. Evolució del concepte. El poder de la policia i els seus límits. Els mitjans de la policia i en especial les sancions administratives.
28. L’exercici de la potestat sancionadora: principis i procediment.
29. L’expropiació forçosa. Concepte i elements. Procediment general.
Referència als procediments especials. Garanties jurisdiccionals.
30. El domini públic. Concepte i naturalesa. Béns que l’integren. El règim
jurídic del domini públic. Les mutacions demanials. Ús i utilització del domini
públic. Estudi especial de la concessió i la reserva demanial.
31. El patrimoni privat de les entitats públiques. La legislació de patrimoni de les administracions públiques.
32. Les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals).
33. Les finances locals. Principis bàsics i fonts normatives. Volum i
importància dins del sector públic. El finançament dels consells insulars.
34. El pressupost públic. Concepte i classes. Principis pressupostaris.
Pressupost i activitat econòmica.
35. Els pressuposts de les entitats locals. Concepte i estructura.
Elaboració, aprovació i execució. Les bases d’execució del pressupost.
36. Els recursos ordinaris de les entitats locals. Ingressos de dret públic i
ingressos de dret privat. Taxes i preus públics.
37. L’execució del pressupost de despeses i del pressupost d’ingressos:
fases. Els pagaments a justificar i les bestretes de caixa fixa. Les despeses de
caràcter plurianual i les despeses amb finançament afectat. La liquidació del
pressupost. Els romanents de crèdit i els romanents de tresoreria.
38. El control intern en l’Administració local. Sistemes i classes de control. La comptabilitat com a instrument de control intern. Anàlisi de la normativa vigent. El control extern.
39. El personal al servei de les administracions públiques locals.
Normativa aplicable. Concepte i classes de personal segons l’Estatut bàsic de
l’empleat públic. El personal directiu. Drets dels empleats públics. Dret a la
carrera professional i a la promoció interna. L’avaluació de l’acompliment.
Drets retributius. Deures dels empleats públics.
40. Accés i pèrdua de la relació de servei a l’administració pública.
Ordenació de l’activitat professional. Situacions administratives.
41. Règim disciplinari dels funcionaris públics. Responsabilitat civil i
penal dels servidors públics.
42. Les competències del Consell Insular de Menorca en matèria d’urbanisme i habitabilitat (Llei 9/1990/1990, de 27 de juny). Les competències del
Consell Insular de Menorca en matèria d’ordenació del territori i litoral (Llei
2/2001, de 7 de març). El Pla territorial insular de Menorca.
43. Les competències dels consells insulars en matèria de serveis socials:
Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de
les Illes Balears. Llei 4/2009 d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.
44. Les competències del Consell Insular de Menorca en matèria de patrimoni històric, promoció sociocultural, animació sociocultural, dipòsit legal de
llibres i esports. El patrimoni historicoartístic i cultural: protecció i defensa.
Joventut i lleure.
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45. Les competències del Consell Insular de Menorca en matèria de d’activitats classificades i parcs aquàtics. Les competències del Consell Insular de
Menorca en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives.
46. Les competències del Consell Insular de Menorca en matèria d’informació turística. Les competències del Consell Insular de Menorca en matèria
d’ordenació turística.
47. Les competències del Consell Insular de Menorca en matèria de transport per carretera. Inspecció tècnica de vehícles. Les competències del Consell
Insular de Menorca en matèria de carreteres i camins
48. Les competències del Consell Insular de Menorca en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca i artesania.
PROCÉS SELECTIU 4: OFICIAL DE MANTENIMENT
1.1. Denominació: Oficial de manteniment
1.2. Nombre de places que es convoquen: una
1.3. Classe de personal: funcionari; subgrup de classificació professional
C1, escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe personal
d’oficis
1.4. Oferta pública: 2004
1.5. Requisits i condicions específiques:
a) Els que estableix, amb caràcter general, la base general segona.
b) Estar en possessió del títol de formació professional de segon grau, o
equivalent, d’alguns dels cicles formatius següents:
- Desenvolupament de projectes d’instal·lacions tèrmiques i de fluids
- Manteniment d’equips industrials
- Manteniment d’equips industrials, perfil professional de manteniment
d’energies renovables
- Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids
- Desenvolupament de productes electrònics
- Instal·lacions electròniques
- Sistemes de regulació i control automàtics
- Sistemes de telecomunicació i informàtics
- Administració de sistemes informàtics en xarxa;
- Desenvolupament d’aplicacions informàtiques
c) Nivell de català requerit: B.
d) Curs bàsic de prevenció de riscos laborals
1.6. Procés selectiu:
a) El que estableixen les bases generals per al torn lliure.
b) En la prova psicotècnica previsat en la base onzena es valoraran les
capacitats i competències següents:
- iniciativa
- treball en equip
- orientació al detall
- pensament creatiu
- orientació al ciutadà/usuari extern/intern
- flexibilitat
- intel·ligència general o factor ‘G’
- capacitat de resoldre instruccions administratives complexes
1.7. Drets d’examen: 9,00 €
1.8. Temari:
A) Sistemes elèctrics i d’il·luminació
1. Electricitat, conceptes generals: corrent continu i altern, generació, sistemes de conversió AC-DC DC-AC, sistemes monofàsics i trifàsics, conversió
de tensió, potencia activa i reactiva, correcció de fase, harmònics, transitoris.
2. Sistemes de control, mesura i protecció: contactors, teleruptors, temporitzadors, comptadors, seccionadors, diferencials, magnetotèrmics, fusibles,
descarregadors d’estat sòlid i de gas, presa de terra.
3. Motors elèctrics: de continu, universals, altern monofàsic, altern trifàsic, sincrònics, sistemes de control de velocitat.
4. Traçat d’instal·lacions. Secció dels fils. Enllumenat exterior i interior,
tipus de bombetes, reflectors, diagrama de radiació, disposició, temperatura de
color i intensitat lumínica, luxòmetres.
5. Instal·lacions elèctriques en locals de característiques especials i amb
risc d’incendi i explosió. Enllumenat d’emergència. Sistemes i possibilitats.
Grups electrògens. Sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAI). Manteniment
de sistemes elèctrics.
B) Sistemes telefònics i de so
6. Instal·lacions de telefonia, estructura física d’una xarxa, tecnologies de
telèfons i centraletes. Telefonia mòbil interna i transceptors (walkie-talkies), freqüències, potències, antenes i absorció de l’entorn.
7. Instal·lacions de sonorització. Sistemes analògics i digitals. Diagrama
general, micròfons, línies d’entrada coaxials i balancejades, mescladors, equalitzadors, sistemes de gravació i amplificadors de potència, línies de sortida,
acoblaments, reverberació, retardament de so, amidament elèctric i acústic del
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so, adequació d’equips a les característiques de la sala. Manteniment de sistemes de so.
C) Xarxes de dades als edificis
8. Xarxes de dades: distribució, tipus de cablatge de coure i de fibra òptica, càlcul físic del cablatge, connectors, comprovadors de xarxa. Manteniment
físic de xarxes.
D) Sistemes hídrics
9. Probeïment d’aigua freda i calenta. Generalitats. Components.
Dimensionament de la instal·lació.
10. Aljubs, bombes i filtres. Sistemes de protecció de bombes, control de
nivell i de flux, comptadors, vàlvules manuals, elèctriques, automàtiques i antiretorn. Aixetes normals i de flux temporitzat.
11. Evacuació i sanejament d’aigua. Generalitats. Aigües negres.
Components i dimensionament de les instal·lacions. Tractament de l’aigua, cloració, prevenció de legionel·la.
E) Sistemes de climatització
12. Instal·lacions de climatització. Calefacció, refrigeració, sistemes
mixts. Sistemes radiants i convectius. Calderes tèrmiques. Bombes de calor:
principis i diagrama general, compressors, tipus de gas, control de funcionament
13. Sistemes de distribució tèrmic per gas i per aigua, bombes de recirculació, control de pressions, control de fluxos, aïllament tèrmic de tubs i conductes
14. Sistemes d’intercanvi: climatitzadors, conductes d’aire, filtres, neteja
i desinfecció. Torres de refrigeració, condensadors evaporatius.
15. Transmissió, radiació i convecció, intercanvi tèrmic i estratificació.
16. Mesura de temperatures, humitats i gasos tòxics, sensors, temperatura
de confort, control d’humitat relativa, sensació tèrmica.
17. Variació tèrmica, eficiència de la instal·lació, cicles d’histèresi.
18. Instal·lacions de ventilació en edificis públics, cuines industrials i
garatges. Turbines i recuperadors de calor.
19. Dipòsits de combustibles líquids, emmagatzematge de gasos liquats
de petroli.
F) Sistemes contra incendis
20. Instal·lacions contra incendis en les edificacions. Generalitats i classificació de les instal·lacions de detecció, tipus de censors, xarxes de censors, sistemes d’alarma, activadors manuals d’alarma i extinció, sistemes d’avis d’emergència i d’evacuació.
21. Portes contra incendis, comportes automàtiques per conductes.
Sistemes d’extinció: BIES, extintors autònoms, sistemes centralitzats, sistemes
automàtics. Tipus de foc i d’extintors.
22. Equips de protecció personal. Equips humans contra incendis: cap de
seguretat, cap d’intervenció, equips de primera i segona intervenció.
23. Manteniment d’instal·lacions contra incendis.
G) Sistemes de seguretat antiintrusió, accessos, control de presència i evacuació.
24. Càlcul d’instal·lacions, tipus de censors antiintrusió i la seva distribució, centraletes d’alarma.
Control d’accessos. Portes i pàrquings.
25. Control de presència. Càmeres de TV, tipus, control i emmagatzematge d’imatges. Sistemes d’exploració per raigs X, detectors d’alarmes, detectors
d’explosius.
H) Sistemes de control domòtic d’instal·lacions
26. Definició de control domòtic. Tipus de controls domòtics, diagrama
general, característiques, unitats de processament i control, mòduls d’entradasortida, tipus de sensors. Programació. Representació de variables.
Administració del sistema. Seguretat.
27. Control concret d’instal·lacions:
a) Control de xarxa elèctrica i d’il·luminació, punts de control i actuació.
b) Control de xarxa hídrica, punts de control i actuació.
c) Control de climatització, punts de control i actuació.
d) Control d’accessos i mobilitat interna, punts de control i actuació.
I) Sistemes electrònics i informàtics aplicats
28. Electrònica: Conceptes generals d’electrònica, llei d’Ohm, components bàsics (resistències, condensadors, bobines, semiconductors...), circuits
d’ús general (amplificadors, oscil·ladors, temporitzadors, receptors).
29. Aparells de mesura: voltímetre, amperímetre, ohmnímetre, pinça voltimètrica, oscil·loscopi, analitzador d’aspectre, amidament de radiacions ionitzants.
30. Informàtica:
a) Conceptes: Tractament d’informació, unitats, algoritmes. Portes lògi-
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ques.
b) Maquinari: Ordinadors, diagrama intern, unitat central de procés,
memòries, bussos d’interconnexió, sistemes d’emmagatzematge de dades,
mòduls E/S, perifèrics, xarxes, control remot.
c) Programari: Sistemes operatius, programes generals (tractament de
texts, base de dades, full electrònic de càlcul) i d’aplicació específica, llenguatges de programació generals i específics. Seguretat de les dades, còpies de seguretat, encriptació, protecció antiintrussió i antivirus.
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27. Mesures de superfície i de volums de la planimetria.
28. Edificació, plantes, alçats i seccions.
29. Edificació, detalls constructius. Interpretació i correlació.
30. Edificació, perspectives i ombreig.
31. Edificació, seccions de fuga.
32. Dibuix de carreteres i vies públiques, escala vertical i horitzontal, sec-

cions.
PROCÉS SELECTIU 6: CUINER/A

J) Eines i procediments electromecànics
31. Soldatge autogen, soldatge elèctric, sistemes i aplicacions
K) Anàlisi d’instal·lacions
32. Anàlisi d’instal·lacions, avaluació de necessitats, informes d’estat,
projectes de millora, projectes de noves instal·lacions, homologació, avaluació
del cost, gestió i control del procés d’instal·lació de nous sistemes. Preparació
del personal. Avaluació de resultats.
PROCÉS SELECTIU 5: DELINEANT/A
1.1. Denominació: delineant/a
1.2. Nombre de places que es convoquen: una
1.3. Classe de personal: funcionari; subgrup de classificació professional
C1, escala d’administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnic auxiliar
1.4. Oferta pública: 2004
1.5. Requisits i condicions específiques:
a) Els que estableix, amb caràcter general, la base general segona.
b) Estar en possessió del títol de formació professional de segon grau, o
equivalent, de desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques o de desenvolupament i aplicació de projectes de construcció.
c) Nivell de català requerit: A
1.6. Procés selectiu:
a) El que estableixen les bases generals per al torn lliure.
b) Prova pràctica: consistirà en un o més exercicis en què s’ha de fer ús
d’un programa de delineació, en el temps que determini el tribunal.
c) En la prova psicotècnica prevista en la base onzena es valoraran les
capacitats i competències següents:
- treball en equip
- orientació al detall
- preocupació per l’ordre
- orientació al ciutadà/usuari extern/intern
- flexibilitat
- intel·ligència general o factor ‘G’
- capacitat de resoldre instruccions administratives complexes
1.7. Drets d’examen: 9,00 €
1.8. Temari:
1. Definició i càlcul d’àrees i volums del cub, octàedre i paral·lelepípedes.
2. Definició i càlcul d’àrees i volums de piràmides, cilindres i cons.
3. Definició i càlcul d’àrees i volums d’esfera, fus i tascó esfèric.
4. Formes d’arxiu i conservació de documents gràfics i informàtics segons
les característiques materials del suport. Formats d’arxius informàtics.
5. Sistemes actuals de delineació mitjançant sistemes informàtics. Tipus i
característiques.
6. Sistema AUTOCAD, descripció i característiques bàsiques del programa.
7. Sistema MICROSTATION, descripció i característiques bàsiques del
programa.
8. IDE. Definició, descripció i característiques.
9. SIG. Definició, descripció i característiques.
10. Construcció, comprovació i ús d’escales i cercles graduats.
11. Generalitats sobre normalització: DIN, ASA, ISO, UNE, etc.
12. Formats, escales i plegament de plànols. Reproducció de plànols.
13. Perspectiva axonomètrica. Normes generals.
14. Perspectiva cavaller. Normes generals.
15. Perspectiva cònica. Normes generals.
16. Seccions totals i parcials. Seccions convencionals.
17. Seccions. Tall interromput. Seccions desplaçades.
18. Dibuix d’esquemes tècnics. Mètodes.
19. Simbologia d’arquitectura.
20. Simbologia d’instal·lacions.
21. Simbologia de planejament.
22. Simbologia de projectes d’urbanització.
23. Acotament de plànols. Descripció de pendents.
24. Corbes de nivell ortogràfic i isohipses, equidistància real o mètrica i
gràfica. Corbes directores.
25. Aixecament d’edificis, presa de dades. El croquis.
26. Aixecament de terrenys, presa de dades de camp.

1.1. Denominació: cuiner/a
1.2. Nombre de places que es convoquen: dues (1 per torn lliure i 1 per
promoció interna)
1.3. Classe de personal: funcionari; subgrup de classificació professional
C2, escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe personal
d’oficis
1.4. Oferta pública: 2004
1.5. Requisits i condicions específiques:
a) Els que estableix, amb caràcter general, la base general segona.
b) Estar en possessió del títol de graduat escolar, educació secundària
obligatòria, un títol de primer grau de formació professional o equivalent.
c) Estar en possessió del carnet de manipulador d’aliments.
d) Nivell de català requerit: A.
1.6. Procés selectiu:
a) El que estableixen les bases generals per al torn lliure i per al torn de
promoció interna.
b) Prova pràctica: consistirà en un o diversos exercicis, que podran ser tant
escrits com de manipulació, per als quals caldrà fer ús del maneig de l’utillatge
i la maquinària de la cuina i directament relacionats amb les funcions de la plaça
i del temari, en el temps que determini el tribunal.
c) En la prova psicotècnica previsat en la base onzena es valoraran les
capacitats i competències següents:
- treball en equip
- orientació al detall
- preocupació per l’ordre
- orientació al ciutadà/usuari extern/intern
- flexibilitat
- intel·ligència general o factor ‘G’
- capacitat de resoldre instruccions administratives complexes
1.7. Drets d’examen: 6,00 €
1.8. Temari:
1. Higiene i manipulació dels aliments, higiene personal, higiene de les
instal·lacions.
2. Maquinària i utillatge. Descripció, característiques i funcions. Diferents
ganivets. Maquinària bàsica. Altres estris.
3. Prevenció de riscos i accidents laborals associats a les instal·lacions,
equips, maquinària bàsica i utillatges. Ergonomia i higiene postural en el lloc de
feina.
4. Nocions de dietètica i nutrició. Necessitats nutricionals segons les
edats. El menú: composició, característiques i compatibilitat.
5. Tipus de dietes bàsiques i elementals.
6. Preparació i neteja de gèneres: neteja de llegums, verdura, hortalisses,
fruita, carn i peix. Trossejats. Racions i porcions. Mètodes d’elaboració: vapor,
planxa, cocció, fregit, bany maria. Preparació per a grans col·lectius.
7. Organització de la cuina, brigades de la cuina, funcions dels membres,
partides, comeses i funcionament.
8. Sistemes de conservació d’aliments, transport d’aliments elaborats i no
elaborats, mètodes més empleats.
9. Hortalisses i verdures: mètodes bàsics de cuinat, preparacions en cru,
preparacions en cuit, panachés, menestres, gratinats, ensaladilles. Llegums:
característiques, selecció i remull. Diferents tipus de preparació. Arrossos i pastes: tipus i mètodes d’elaboració.
10. Ous: classificació per pes, grau de frescor, conservació i manipulació,
alternatives en les preparacions en cru, diferents tipus de preparació.
11. Peix i marisc: tècniques de preparació i consum, desespinat dels peixos, cocció de peix i marisc, peix fregit, arrebossat, meunière, escumat (poché),
bullabessa, genovesa, salsa verda, a la basca, còctels i preparació en cru.
12. Carn i aviram: preparacions més adequades per a cada tipus de carn,
desossat, cosit, preparació de pollastres per rostir, rostit, brasejat, saltats, estofats, gelatines, carbonades i rostits.
13. Greixos i olis: classificació, consum i reciclatge.
14. Guarnicions i amanides: patates en puré (col·locació), patates fregides,
arrossos, pastes, llegum per a guarnició, verdures per a guarnició, amanides simples i compostes.
15. Rebosteria i postres: elaboració de pastes, postres fredes, postres
calentes.
16. Sistema d’autocontrol ARCPC (anàlisi de riscos control punts crítics).
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PROCÉS SELECTIU 7: AUXILIAR CUIDADOR/A (PERSONES AMB
DISCAPACITAT)
1.1. Denominació: auxiliar cuidador
1.2. Nombre de places que es convoquen: tres (2 per torn lliure i 1 per
promoció interna)
1.3. Classe de personal: funcionari; subgrup de classificació professional
C2, escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses
especials
1.4. Oferta pública: 2004 i 2005
1.5. Requisits i condicions específiques:
a) Els que estableix, amb caràcter general, la base general segona.
b) Estar en possessió del títol oficial de formació professional de primer
grau de Cures auxiliars d’infermeria o de Tècnic en atenció sociosanitària, o bé
comptar amb els dos certificats de professionalitat següents: Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions socials i Atenció sociosanitària
en el domicili, regulats pel Reial decret 1379/2008, d’1 d’agost (BOE de 9 de
setembre) o per les vies equivalents que es determinin.
c) Nivell de català requerit: B
1.6. Procés selectiu:
a) El que estableixen les bases generals per al torn lliure i per al torn de
promoció interna.
b) En la prova psicotècnica prevista en la base onzena es valoraran les
capacitats i competències següents:
- treball en equip
- orientació al detall
- preocupació per l’ordre
- orientació al ciutadà/usuari extern/intern
- flexibilitat
- intel·ligència general o factor ‘G’
- capacitat de resoldre instruccions administratives complexes
1.7. Drets d’examen: 6,00 €
1.8. Temari:
1. El concepte de discapacitat. La discapacitat psíquica i definició de
retard mental. Diferència entre discapacitat, deficiència i minusvalidesa.
2. Funcions de l’auxiliar cuidador en un centre d’atenció a persones amb
discapacitat.
3. La vida quotidiana de les persones amb discapacitat en el marc residencial. La qualitat de l’atenció.
4. Actuació del cuidador en relació amb l’autonomia i la dependència de
la persona segons el tipus de discapacitat. Especificar els diferents tipus de
suports.
5. La higiene del resident segons el nivell de dependència: autònom,
dependent i gran dependent. Material i tècniques.
6. L’alimentació del resident. L’ajut o la suplència que s’ha de prestar en
cas de dependència total.
7. Tipus de mobilitzacions, canvis posturals i confort de la persona immobilitzada.
8. L’aparell locomotor: nocions bàsiques. Deambulació, mobilització i
transport.
9. Ergonomia i higiene postural al lloc de feina.
10. Úlceres per decúbit, graus o estadis, factors intrínsecs i extrínsecs,
prevenció i cures.
11. Protocols, procediments i registres. Protocols més importants en el treball de l’auxiliar cuidador per a l’atenció a persones amb discapacitat i dependència grau 3 nivell II.
12. Nocions bàsiques de primers auxilis .
13. Cures postmortem. Actuació de l’auxiliar cuidador.
14. Els equips multidisciplinaris. El treball en equip: fonaments metodològics. Tècniques de treball en equip.
15. Sistemes de comunicació. La relació interpersonal.
16. El lleure en les persones amb discapacitat intel·lectual com a mitjà
d’integració.
PROCÉS SELECTIU 8: BOMBER/A
1.1. Denominació: bomber/a
1.2. Nombre de places que es convoquen: cinc (3 per torn lliure i 2 per
promoció interna)
1.3. Classe de personal: funcionari; subgrup de classificació professional
C2, escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe de serveis i extinció d’incendis
1.4. Oferta pública: 2005 i 2006
1.5. Requisits i condicions específiques:
a) Els que estableix, amb caràcter general, la base general segona.
b) Estar en possessió del títol de graduat escolar, educació secundària
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obligatòria (ESO) o equivalent, o títol oficial de formació professional de primer grau.
c) Haver superat el curs de bomber de l’Escola Balear d’Administració
Pública o curs equivalent, sempre que la comunitat autònoma que imparteix el
curs equivalent hagi signat el corresponent conveni amb el Govern de les Illes
Balears.
d) Estar en possessió del carnet de conduir C o equivalent europeu.
e) Nivell de català requerit: A.
1.6. Procés selectiu:
a) El que estableixen les bases generals per al torn lliure i per al torn de
promoció interna.
b) Prova pràctica: consistirà en un o diversos exercicis relacionats amb les
actuacions i funcions pròpies de la plaça, en el temps màxim que determini el
tribunal.
c) En la prova psicotècnica prevista en la base onzena es valoraran les
capacitats i competències següents:
- treball en equip
- preocupació per l’ordre
- orientació al ciutadà/usuari extern/intern
- flexibilitat
- tolerància a la pressió
- tolerància a la rutina
- autocontrol i autoconfiança
- presa de decisions
- intel·ligència general o factor ‘G’
- capacitat de resoldre instruccions administratives complexes
1.7. Drets d’examen: 6,00 €
1.8. Temari:
1. Química i física del foc. Evolució de l’incendi en els factors: temps i
espai. Gasos i fums de la combustió.
2. Comportament dels materials i elements constructius davant el foc.
Conceptes de reacció al foc, resistència al foc. Sector d’incendis.
3. Agents extintors: característiques i tipus. Propietats extintores i camp
d’aplicació de cadascun d’ells.
4. Instal·lacions de mànegues. Principis generals d’hidrostàtica i hidrodinàmica. Cabals. Pressió. Pèrdua de càrrega. Llances, tipus, aplicació i factors de
seguretat en el seu maneig.
5. Instal·lacions de protecció contra incendis: extintors portàtils, columna
seca, boques d’incendis equipades, hidrants, detecció i alarma, ruixadors automàtics d’aigua, extinció automàtica per haló o anhídrid carbònic (CO2).
6. Tipologia de l’incendi en habitatges. Propagació i moviment de fums.
FLASH-OVER. La intervenció dels serveis contra incendis i salvament.
Apuntalament.
7. Tipologia dels incendis forestals. Factors ecològics. Combustibilitat de
les formacions vegetals. Mesures de seguretat en les activitats d’extinció. La
intervenció dels serveis contra incendis i salvament.
8. Tipologia de l’incendi industrial. Anàlisi i característiques. Factors que
incideixen en la magnitud del risc. La intervenció dels serveis contra incendis i
salvament.
9. Mercaderies perilloses. Identificació. Reglamentació del transport per
carretera. Classificació. Criteris operatius en les actuacions dels serveis contra
incendis i salvament.
10. Normes d’actuació en els incendis en dipòsits: pressuritzats i atmosfèrics. Les explosions: definició, tipus i mètodes de prevenció.
11. Els vehicles i equips d’extinció, rescat i salvament utilitzats en el
Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis del Consell Insular de Menorca.
12. La protecció personal. Vestimenta protectora, equips de protecció
individual.
13. La protecció respiratòria: equip autònom de circuit obert.
14. Protecció civil: bombers. Enquadrament en el sistema operatiu i plans
d’emergències.
15. Llei 3/2006 de 30 de març, de gestió d’emergències de les Illes
Balears: la gestió i planificació en situacions d’emergències (títol I).
16. Primers auxilis: Conceptes i principis. PAS. Mibilització i immobilització de pacients traumàtics. Recollida de ferits i trnsport, intoxicacions, asfíxia, fractures i cremades.
PROCÉS SELECTIU 9: TREBALLADOR/A SOCIAL
1.1. Denominació: Treballador/a social
1.2. Nombre de places que es convoquen: una
1.3. Classe de personal: laboral; equiparat al subgrup de classificació professional A2, escala d’administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnic
mitjà
1.4. Oferta pública: 2006
1.5. Requisits i condicions específiques:
a) Els que estableix, amb caràcter general, la base general segona.
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b) Estar en possessió de la diplomatura universitària de Treball social o
equivalent.
c) Nivell de català requerit: B.
1.6. Procés selectiu:
a) El que estableixen les bases generals per al torn lliure.
b) En la prova psicotècnica prevista en la base onzena es valoraran les
capacitats i competències següents:
- Iniciativa
- organització
- orientació a les persones
- pensament analític/anàlisi de problemes
- comunicació
- sensibilitat i comprensió interpersonals
- discreció
- tolerància a la pressió i autocontrol
- flexibilitat
- intel·ligència general o factor ‘G’
- capacitat de resoldre instruccions administratives complexes
1.7. Drets d’examen: 15,00 €
1.8. Temari:
1. Les competències dels consells insulars en matèria de serveis socials:
Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de
les Illes Balears. Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.
2. El sistema de serveis de socials de les Illes Balears: definició, elements
integrants i finalitat. Objectius de les polítiques de serveis socials. Situacions
amb necessitat d’atenció prioritària (Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials
de les Illes Balears).
3. Estructura del sistema públic de serveis socials a les Illes Balears: definició, tipologia, funcions i àmbit territorial de prestació dels serveis socials
comunitaris i dels serveis socials especialitzats. (Llei 4/2009, d’11 de juny, de
serveis socials de les Illes Balears).
4. Les prestacions del sistema públic de serveis socials de les Illes Balears:
definicions i tipologia. Les carteres de serveis socials. (Llei 4/2009, d’11 de
juny, de serveis socials de les Illes Balears).
5. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència: objecte de la llei i definicions. El Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència: finalitat, configuració i finançament.
6. Prestacions i catàleg de serveis d’atenció del Sistema per a l’Autonomia
i Atenció a la Dependència.
7. La dependència i la seva valoració: graus de dependència i valoració de
la situació de dependència. El reconeixement del dret, el programa individual
d’atenció i revisions.
8. Registre, autorització i acreditació dels serveis socials de titularitat
pública i privada segons la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les
Illes Balears. Administracions públiques competents en aquesta matèria.
9. Inspecció i règim sancionador del sistema de serveis socials segons la
Llei 4/2009 d’11 de juny de serveis socials de les Illes Balears.
10. Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar a les Illes
Balears.
11. L’estat de benestar: concepte i evolució històrica fins a l’actualitat a
Espanya.
12. El treball social: conceptes bàsics, tècniques, instruments i principis
inspiradors.
13. La tècnica de l’entrevista en treball social. Característiques i funcions
com a element de valoració i intervenció.
14. El treball social individual: objecte, finalitat, tècniques i instruments.
Nivells d’intervenció.
15. El treball social de grup: objecte, finalitat, tècniques i instruments.
Nivells d’intervenció.
16. El treball social comunitari: objecte, finalitat, tècniques i instruments.
Nivells d’intervenció.
17. El treball social familiar: objecte, finalitat, tècniques i instruments.
Nivells d’intervenció.
18. La renda mínima d’inserció a les Illes Balears. Concepte de l’RMI. El
Decret 117/2001, de 28 de setembre, pel qual es regula la renda mínima d’inserció.
19. La coordinació professional per xarxes i nivells d’intervenció.
Dificultats i avantatges.
20. Intervenció interdisciplinar en atenció primària. Funcions dels diferents perfils professionals.
21. La família com a sistema. Models familiars, les seves dinàmiques i els
seus canvis davant les problemàtiques socials.
22. El cicle vital de la família. Etapes i característiques pròpies.
Transicions entre etapes.
23. Mediació social, familiar i intercultural, concepte i aplicacions dins el
treball social.
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24. El treball en equip en els serveis socials: fonaments, característiques i
tècniques.
25. El Pla de prestacions socials bàsiques. Estructura, organització i finançament. Programes i prestacions bàsiques.
26. La prevenció en el marc dels serveis socials: característiques i nivells.
Programes de prevenció que promou el Consell Insular en l’àmbit de la salut i
l’atenció a la família.
27. El servei d’ajuda a domicili. Concepte, objectius, funcions dels diferents membres que integren l’equip i organització del treball. Grups de població
que atén. Organització de la prestació d’ajuda a domicili.
28. L’envelliment: característiques, formes d’adaptació i factors de risc.
29. L’avaluació dels serveis socials: conceptes, criteris, tècniques i instruments.
30. La detecció de necessitats. Elements de priorització de necessitats i
respostes. L’elaboració de propostes.
31. Joventut. Descripció de la realitat actual. Nivells d’intervenció.
Serveis i recursos socials específics i especialitzats per al col·lectiu a l’illa de
Menorca.
32. Dona. Descripció de la realitat actual. Nivells d’intervenció. Serveis i
recursos socials específics i especialitzats per al col·lectiu a l’illa de Menorca.
33. Gent gran. Descripció de la realitat actual. Nivells d’intervenció.
Serveis i recursos socials específics i especialitzats per al col·lectiu a l’illa de
Menorca.
34. Les persones amb discapacitat. Descripció de la realitat actual. Nivells
d’intervenció. Serveis i recursos socials específics i especialitzats per al col·lectiu a l’illa de Menorca.
35. Les addicions. Descripció de la realitat actual. Nivells d’intervenció.
Serveis i recursos socials específics i especialitzats per al col·lectiu a l’illa de
Menorca.
36. La immigració. Descripció de la realitat actual. Nivells d’intervenció.
Serveis i recursos socials específics i especialitzats per al col·lectiu a l’illa de
Menorca.
37. Intervenció amb menors en risc de desatenció i maltractament. Nivells
d’intervenció. Serveis i recursos socials específics i especialitzats per al col·lectiu a l’illa de Menorca.
38. Pobresa i col·lectius en risc d’exclusió social: definició i característiques. Nivells d’intervenció. Serveis i recursos socials específics i especialitzats
per al col·lectiu a l’illa de Menorca.
39. La integració sociolaboral. Plans i programes d’inserció laboral.
40. La incapacitació. Anàlisi de la problemàtica actual. La figura del
defensor judicial dins del procés d’incapacitació. La tutela, la curatela i les fundacions tutelars.
41. La cooperació i el voluntariat: objecte i finalitat. Marc i normativa
vigent.
42. La deontologia i l’ètica professional. Els codis de l’ètica del treballador social amb relació a l’usuari, als professionals i a les institucions. Marc i
normativa vigent.
43. La política social a la Unió Europea. El Fons Social Europeu.
44. Les prestacions de la Seguretat Social: tipologia i requisits.
45. Missió, estructura, serveis i principals programes del Departament
d’Acció Social del Consell Insular de Menorca.
46. L’atenció sociosanitària. La dependència com a nova necessitat social.
Anàlisi dels serveis socials en el marc de l’atenció sociosanitària. La coordinació entre els serveis socials i els sanitaris.
47. El Consorci Sociosanitari de Menorca. Finalitats, composició, funcionament i recursos que pot gestionar.
48. La Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca.
Finalitat, composició i serveis.
PROCÉS SELECTIU 10: ENGINYER/A TÈCNIC/A AGRÍCOLA
1.1. Denominació: Enginyer/a tècnic/a agrícola
1.2. Nombre de places que es convoquen: una
1.3. Classe de personal: funcionari; subgrup de classificació professional
A2, escala d’administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnic mitjà
1.4. Oferta pública: 2005
1.5. Requisits i condicions específiques:
a) Els que estableix, amb caràcter general, la base general segona.
b) Estar en possessió del títol d’Enginyeria tècnica agrícola o equivalent.
c) Nivell de català requerit: B.
1.6. Procés selectiu:
a) El que estableixen les bases generals per al torn lliure.
b) En la prova psicotècnica prevista en la base onzena es valoraran les
capacitats i competències següents:
- iniciativa
- treball en equip
- orientació al detall
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- pensament analític/anàlisi de problemes
- planificació
- orientació al ciutadà/usuari extern/intern
- compromís amb l’organització
- tolerància a la pressió i autocontrol
- flexibilitat
- intel·ligència general o factor ‘G’
- capacitat de resoldre instruccions administratives complexes
1.7. Drets d’examen: 15,00 €
1.8. Temari:
1. La ramaderia ecològica. Característiques principals. Introducció i desenvolupament a Menorca com a alternativa a la ramaderia convencional.
2. L’agricultura ecològica. Característiques principals. Introducció i desenvolupament a Menorca com a alternativa a l’agricultura convencional.
3. La política agrària comunitària. Principis i objectius. Reformes. Estat
actual i tendència de futur.
4. PAC. Quotes lleteres. Origen i aplicacions. Normativa. Previsó de futur.
Incidència a Menorca.
5. El sector oví i caprí. Situació a Menorca en la producció i comercialització. Incidència a la PAC.
6. Assegurances agràries. Principis i normes que la regeixen. Institucions
que hi intervenen. Sistema d’assegurançes combinades.
7. La condicionalitat. Politica agroambiental. Característiques principals.
Situació actual.
8. PAC. Ajudes comunitàries al sector agrícola. Objectius. Tipus.
Caracteristiques. Funcionament. Incidència a Menorca.
9. PAC. Ajudes comunitàries al sector ramader. Objectius. Tipus.
Caracteristiques. Funcionament. Incidència a Menorca.
10. Drets de pagament única (DPU). Beneficiaris. Establiment i ús.
Reserva nacional. Incidència a Menorca.
11. L’Organització Comuna de Mercat. Política de preus i mercats. La
posició importadora/exportadora de l’agricultura comunitària.
12. El Programa de Desenvolupament Rural. Els eixos 1, 2 i 3. Mesures.
Objectius. Característiques principals. Incidència a Menorca.
13. El Programa de Desenvolupament Rural. Eix 4 Leader. Mesures.
Objectius. Característiques principals. Incidència a Menorca.
14. Ajudes horitzontals. Tipus. Característiques principals. Importància
per a Menorca.
15. Ajudes mediambientals. Tipus. Característiques principals.
Importància per a Menorca.
16. Les races autòctones a les Illes Balears. Importància. Característiques
principals. Situació actual i previsió de futur a Menorca.
17. Importància de la ramaderia a Menorca, sistemes i característiques de
explotació. Formes de maneig dels animals.
18. La inspecció: concepte i objecte. Activitats dels serveis d’inspecció.
Planificació i preparació. Les actes d’inspecció.
19. El contracte agrari de la reserva de biosfera. Objectius. Compromisos.
Característiques principals.
20. Sistema d’informació geogràfica. Aplicació a l’agricultura
21. Valoracions agràries. Objectes. Mètodes. Valors objectius, subjectius i
probables de mercat.
22. Els conreus herbacis a Menorca. Principal atenció als cereals d’hivern
i primavera. Espècies i varietats principals. Operacions de conreu. Calendaris.
23. Els conreus farratgers a Menorca. Farratges anuals i plurianuals.
Espècies i varietats principals. Operacions de conreu. Calendaris. Referència a
la situació actual a Menorca.
24. Utilització dels cultius de farratger, pastura, farratge sec i ensitjat.
Descripció, mètodes i conservació. Especial referència a l’illa de Menorca.
25. L’horticultura a Menorca. L’horticultura intensiva. Espècies i varietats
principals. Operacions de conreu. Calendaris. Referència a la situació actual a
Menorca.
26. La fruticultura a Menorca. Espècies i varietats principals. Operacions
de conreu. Calendaris. Referència a la situació actual de la fructicultura a
Menorca.
27. La viticultura a Menorca. Les tècniques de producció. Espècies i
varietats. Operacions de conreu. Calendaris. Situació a Menorca.
28. Mitjans de defensa de les plantes cultivades. Lluita química. Lluita
biològica. Lluita integrada. Lluita curativa i lluita preventiva.
29. Els fertilitzants en l’agricultura. Tipus i característiques principals.
Incidència dels fertilitzants en la producció agrària. Exhauriment de les reserves
del sòl.
30. Definicions i conceptes bàsics agraris. Llei de modernització d’explotacions agràries.
31. El paisatge i la reserva de biosfera. Importància. Incidència en l’agricultura. Ajudes actuals.
32. Característiques de l’associacionisme agrari. Formules associatives.
Cooperatives. Associacions de productors agraris a Menorca
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33. Sector primari a Menorca, passat, present i futur. Relació amb la conservació del territori. Importància del manteniment del sector des del punt de
vista econòmic i mediambiental.
34. El registre general d’explotacions agràries. Normativa.
Transferències. Importància del registre.
35. Principal règim de tinença de Menorca. Característiques principals.
Avantatges i inconvenients. L’estim com a sistema tradicional de valoració dels
béns agrícoles a Menorca. Característiques i funcionament.
36. Agricultura sostenible. Característiques. Importància a Menorca.
37. La insularitat. Repercussions en el sector primari a Menorca.
Avantatges i inconvenients. Forma de minimitzar l’efecte de la insularitat sobre
la producció agrària de Menorca.
38. Les explotacions agràries a Menorca. El lloc com a principal entitat
productiva de l’illa. Característiques principals i organització. Evolució productiva en les darreres dècades. Situació actual.
39. Les construccions agràries. Incidència a Menorca. Tipus i finalitats.
Materials emprats. Criteris de disseny. Condicionaments mediambientals.
40. Ajudes al sector agrícola ramader de Menorca. Característiques principals. Institucions que les regulen.
41. El codi de bones pràctiques agràries. Normativa de les Illes Balears.
42. Zones vulnerables. Principals aspectes. Normatives. Incidència a
Menorca.
43. Les construccions rurals de valor etnològic a Menorca. Importància de
la seva recuperació i manteniment a l’illa.
44. La paret seca a Menorca. Funcions principals. Funcions del portells,
barreres, botadors, etc. Tendència actual a l’illa.
45. Organització i funcionament del Departament d’Economia i Medi
Ambient del CIM.
46. Les transferències en matèria d’agricultura i ramaderia al CIM.
47. Formació agrària a Menorca.
48. Producció i indústria agroalimentària a Menorca. Distintius de qualitat i la seva importància.
PROCÉS SELECTIU 11: TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
(INSPECTOR/A DE PATRIMONI HISTÒRIC)
1.1. Denominació: Tècnic/a d’administració especial (inspector/a de patrimoni)
1.2. Nombre de places que es convoquen: una
1.3. Classe de personal: funcionari; subgrup de classificació professional
A1, escala d’administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnic superior.
1.4. Oferta pública: 2005
1.5. Requisits i condicions específiques:
a) Els que estableix, amb caràcter general, la base general segona.
b) Estar en possessió de la llicenciatura universitària d’Història, Geografia
i història, Història de l’art, Arqueologia o equivalent.
c) Nivell de català requerit: B.
1.6. Procés selectiu:
a) El que estableixen les bases generals per al torn lliure.
b) En la prova psicotècnica prevista en la base onzena es valoraran les
capacitats i competències següents:
- Iniciativa
- treball en equip
- orientació al detall
- obtenció i anàlisi d’informació
- planificació
- orientació al ciutadà/usuari extern/intern
- compromís amb l’organització
- tolerància a la pressió i autocontrol
- autoconfiança
- intel·ligència general o factor ‘G’
- capacitat de resoldre instruccions administratives complexes
1.7. Drets d’examen: 18,00 €
1.8. Temari:
1. Conveni per a la protecció dels béns culturals en cas de conflicte armat.
La Haia, 14 de maig de 1954. Segon protocol, La Haia, 26 de març de 1999.
2. Conveni europeu per a la protecció del patrimoni arqueològic. Londres,
6 de maig de 1969.
3. Convenció europea per a la protecció del patrimoni arqueològic
d’Europa. Malta, 17 gener 1992.
4. Convenció europea sobre les mesures que s’han d’adoptar per prohibir
i impedir la importació, l’exportació i la transferència de propietat il·lícites de
béns culturals. París, 17 novembre 1970.
5. Convenció europea sobre la protecció del patrimoni cultural subaquàtic. París, 2 novembre 2001.
6. Carta internacional sobre la conservació i la restauració de monuments
i de conjunts historicoartístics. Venècia, 1964.
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7. Objectius i premisses principals de la Llei 16/1985 del patrimoni històric espanyol
8. Objectius i premisses principals de la Llei 12/1998, de 21 de desembre,
del patrimoni històric de les Illes Balears,
9. Objectius i premisses principals de la Llei 1/2002, de 19 de març, de
cultura popular i tradicional.
10. Objectius i premisses principals de la Llei 4/2003. de 26 de març, de
museus de les Illes Balears.
11. Objectius i premisses principals de la Llei 15/2006, de 17 d’octubre,
d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.
12. La Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i de règim urbanístic
de les àrees d’especial protecció de les Illes Balears i la protecció del patrimoni
històric.
13. El Pla territorial de Menorca (PTI). Disposicions de preservació del
patrimoni històric.
14. El patrimoni històric en la Constitució espanyola.
15. El patrimoni històric en l’Estatut d’autonomia.
16. Les competències de l’Estat en matèria de patrimoni històric.
17. Les competències de la comunitat autònoma en matèria de patrimoni
històric.
18. Les competències dels consells insulars en matèria de patrimoni històric.
19. Les competències dels ajuntaments en matèria de patrimoni històric.
20. La gestió del patrimoni històric en el context local.
21. Organismes competents en matèria de patrimoni històric a les Illes
Balears.
22. Òrgans competents del Consell Insular de Menorca en la gestió del
patrimoni històric.
23. La Comissió Tècnica assessora en matèria de patrimoni històric.
24. Definició i tipus de patrimoni històric segons la Llei 12/1998 del patrimoni històric de les Illes Balears.
25. Les categories de protecció dels béns del patrimoni històric en la Llei
12/1998 del patrimoni històric de les Illes Balears.
26. El règim comú de protecció del patrimoni històric en la Llei 12/1998
del patrimoni històric de les Illes Balears
27. Procediments de declaració dels béns d’interès cultural i dels béns
catalogats.
28. Tipus de béns d’interès cultural i el seu règim de protecció.
29. Els entorns de protecció dels béns d’interès cultural.
30. Criteris d’intervenció en els béns d’interès cultural.
31. El patrimoni històric en el planejament urbanístic de Menorca.
32. El patrimoni històric i la declaració Menorca reserva de biosfera.
33. El patrimoni històric en la legislació urbanística.
34. Autoritzacions, paralitzacions i suspensions d’obres en béns del patrimoni històric.
35. Infraccions de la Llei 12/1998 del patrimoni històric de les Illes
Balears.
36. Sancions de la Llei 12/1998 del patrimoni històric de les Illes Balears.
37. Òrgans competents en l’exercici de la potestat inspectora i sancionadora en matèria de patrimoni històric.
38. El procediment sancionador en matèria de patrimoni històric.
39. Mesures de foment del patrimoni històric de les Illes Balears.
40. La lluita contra l’espoli del patrimoni històric.
41. El patrimoni etnològic de Menorca. Definició i característiques.
42. Els béns immobles del patrimoni etnològic de Menorca vinculats amb
l’explotació agrària.
43. Els béns immobles del patrimoni etnològic de Menorca vinculats amb
la gestió de l’aigua.
44. Els antics camins de Menorca.
45. El patrimoni marítim.
46. El patrimoni eclesiàstic.
47. El patrimoni arquitectònic civil: residències i edificis públics.
48. El patrimoni arquitectònic militar de Menorca.
49. Tipus d’intervencions arqueològiques.
50. Mètodes i estratègies de l’excavació arqueològica.
51. Tècniques auxiliars d’anàlisi en arqueologia.
52. La interpretació en arqueologia.
53. El tractament del patrimoni arqueològic investigat: conservació i difusió.
54. Historiografia de la investigació arqueològica a Menorca.
55. El patrimoni arqueològic prehistòric de Menorca: tipus i enquadrament cronològic.
56. El patrimoni arqueològic de Menorca des de l’època romana fins a l’època moderna: tipus i enquadrament cronològic.
57. El patrimoni arqueològic submarí a Menorca.
58. El patrimoni arqueològic urbà de Menorca.
59. El patrimoni moble: pintura, escultura, béns etnològics.
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60. Objectius i premisses principals del Reglament d’intervencions
arqueològiques i paleontològiques (Decret 144/2000).
61. Documentació necessària per a la sol·licitud d’autorització per desenvolupar una intervenció arqueològica.
62. Deures dels directors de les intervencions arqueològiques.
63. El lliurament del material arqueològic als museus.
64. La utilització de detectors de metalls.
65. Intervencions arqueològiques i paleontològiques per obres.
66. El sistema d’arxius de les Illes Balears.
67. La conservació preventiva en els arxius.
68. Els arxius com a centres de difusió del patrimoni documental.
69. El sistema de museus de les Illes Balears.
70. Els plans directors dels museus.
71. La conservació preventiva en els museus.
72. Els museus com a centres de difusió del patrimoni històric.
Maó, 16 de febrer de 2011
EL PRESIDENT,
Marc Pons Pons

—o—

Eivissa
Num. 2841
Aprovació dels Criteris Tècnics que han de regir per a la concessió d’ajudes econòmiques per a acolliments familiars en família extensa o aliena de caràcter temporal o permanent.
En data 4 de gener de 2011 s’ha dictat resolució del Conseller Executiu de
Política De Mobilitat i Medi Ambient en absència de la Consellera Executiva
del Departament de Política Social i Sanitària, en virtut de la qual s’aproven els
Criteris Tècnics que han de regir per a la concessió d’ajudes econòmiques per a
acolliments familiars en família extensa o aliena de caràcter temporal o permanent des de l’1 de març de 2010 fins al 31 de març de 2011.
Acolliments en família extensa .......................... 250 €/mes per nen.
Acolliments en família aliena
Acolliments familiars d’urgència
Els acolliments d’urgència són aquells que es formalitzen d’urgència, amb
l’objectiu de poder valorar i diagnosticar la situació del menor que permeti decidir la millor mesura pel mateix. Està dirigit principalment a infants menors de 3
anys per tal d’evitar el seu ingrés en centre. Ens podem trobar dues situacions:
-Nounats (abandonament hospital): es preveu que la duració de l’acolliment sigui màxim un mes o un mes i mig.
-Situacions d’urgència: duració prevista de l’acolliment màxim 6 mesos.
Proposta de remuneració: primer mes: 1.000 euros; a partir del segon mes
700 euros.
Les famílies d’aquesta modalitat estan disponibles pel Servei, perquè en
qualsevol moment se les faci una proposta d’assignació d’un menor.
Acolliment familiars simples
Aquests acolliments es formalitzen quan el pronòstic de recuperació de la
família biològica del menor és positiu, i per tant la possibilitat de retorn del
menor a la seva pròpia família es preveu en un termini curt de temps.
La família d’acollida té funcions educadores i facilitadora a la reincorporació del menor a la seva pròpia família.
Duració prevista: 0 a 2 anys.
Proposta de remuneració:
-Acolliment d’un menor: 500 euros/mes.
-Acolliment de dos menors: 850 euros/mes.
-Acolliment de tres menors: 1.125 euros/mes
-A partir de quatre menors: 1.200 euros/mes.
Acolliments familiars permanents
Aquests acolliments es formalitzen quan el pronòstic de retorn amb la pròpia família del menor és a llarg termini o negatiu.
Duració indeterminada, màxim 18 anys del menor.
Proposta: 400 euros/mes.
Si el menor presenta necessitats especials (per edat, discapacitat, dificultats conductuals, etc.: 600 euros/mes
Les famílies d’acollida d’aquesta modalitat tenen funcions educadores i
de dotar d’un entorn estable i afectiu al menor.

