Firmado por 18232691Q
NICOLAU CANYELLES (R:
P0700005B) el día
05/06/2019 con un
certificado emitido
por AC Representación
BASES DE VALORACIÓ DE MÈRITS
PLAÇA EN ACUMULACIÓ, SECRETARIA-INTERVENCIÓ DE LA MANCOMUNITAT DES RAIGUER.

Primera. Objecte
En data 8 de novembre de 2018 es va aprovar pel Decret de Presidència 078/2018 el
cessament de la Secretària-Interventora de la Mancomunitat.
Per tal, és precís que s’ocupi la plaça de Secretaria-Intervenció de la Mancomunitat des
Raiguer, reservat a funcionaris amb habilitació nacional de la subescala de Secretaria, de la
Mancomunitat des Raiguer.
El lloc de feina exigeix una dedicació de 7 hores setmanals, preferentment en dimarts. La
retribució bruta anual és de 12.452, 86 €.
La present convocatòria de valoració de mèrits es publicarà al tauler d’anuncis i a la pàgina
web d’aquesta entitat (www.mancomunitatdesraiguer.net). Així mateix es difondrà entre tots
els Ajuntaments que formen la Mancomunitat des Raiguer per a millor coneixement de tots els
eventuals interessats.
Segona. Participació i requisits dels aspirants.
1.- Podran formar part de la present valoració de mèrits els funcionaris d’Administració Local
amb habilitació de caràcter nacional, pertanyents a les subescales a que es refereixen els
articles 92.bis), apartat 2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i 36 del Real Decret 128/2018, de 16
de març, d’algun dels municipis que integren aquesta Mancomunitat, de conformitat amb
l’article 10 del Real Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional i l’article 8 dels Estatuts
de la Mancomunitat des Raiguer.
Donat les funcions pròpies de la plaça de Secretaria-Intervenció, només podran ocupar el lloc
els funcionaris que ocupin una plaça de Secretari-Interventor en algun dels municipis de la
Mancomunitat des Raiguer.
2.- No podran participar en aquesta valoració de mèrits:
Els funcionaris inhabilitats i els suspesos en virtut de sentència o resolució administrativa
fermes, si no hagués transcorregut el temps senyalat en elles.
Els funcionaris destituïts, de conformitat amb el disposat en l’article 92.bis). apartat 11, de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, a llocs de la mateixa Corporació en la que s’hagi interposat la sanció,
durant el temps que duri la mateixa.
Els funcionaris en situació d’excedència voluntària per interès particular o per agrupació
familiar, si no hagués transcorregut el termini de dos anys des de l’inici de les mateixes.

Tercera. Presentació de sol·licituds.
1.- En el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de la
present convocatòria en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de la Mancomunitat,
www.mancomunitatdesraiguer.net, els Secretaris-Interventors funcionaris de l’Administració
Local amb habilitació de caràcter nacional que desitgin formar part en la present valoració de
mèrits dirigiran al Registre general d’aquesta Mancomunitat la següent documentació:
- Sol·licitud de participació mitjançant una instància, amb declaració jurada de no estar incurs
en alguna de les circumstancies a que es refer l’article 36.2 del Real Decret 128/2018, de 16 de
març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació
de caràcter nacional.
Adjuntant en aquesta sol·licitud la documentació acreditativa dels mèrits que es vulguin
aportar.
Les instàncies també podran presentar-se, d’acord amb l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú. En aquest cas, necessàriament s’haurà
d’enviar, mitjançant correu electrònic a la Mancomunitat des Raiguer còpia de la sol·licitud
registrada
per
tenir
coneixement
de
la
presentació
(correu
electrònic
mancomunitat@mancomunitatdesraiguer.net).
3.- La data límit per acreditar, al·legar i acreditar o justificar els mèrits es la de finalització del
termini de presentació de sol·licituds per participar en aquesta convocatòria. Els mèrits
al·legats però no justificats dins aquest termini no es valoraran.
Quarta. Admissió dels aspirants
1.- Finalitzat el termini per presentar sol·licituds, el President aprovarà per resolució la relació
provisional d’ admesos i exclosos, que es publicarà en el Tauler d ’Anuncis de la Mancomunitat
des Raiguer i a la pàgina web de l’entitat (www.mancomunitatdesraiguer.net) i es concedirà un
termini de tres (3) dies hàbils per presentar correccions, corregir errors o presentar
reclamacions. Aquestes esmenes no seran aplicables respecte als mèrits al·legats però no
aportats o acreditats ni als requisits necessaris per presentar la sol·licitud de participació a la
convocatòria.
Un cop finalitzat aquest termini, es publicarà la relació definitiva d’admesos i exclosos a través
dels mitjans anteriorment indicats. De no presentar-se cap reclamació es considerarà definitiva
la llista inicialment publicada.
2.- En aquesta mateixa resolució, la llista provisional, s’efectuarà el nomenament dels
membres de la comissió avaluadora i el dia, lloc i hora de la seva constitució, així com el dia,
lloc i hora per a dur a terme la valoració de mèrits.
Cinquena. Valoració de mèrits.
El procediment de selecció serà la valoració de mèrits.
Els mèrits es valoraran d’acord amb el següent:

A. Serveis prestats.
1.- Els serveis efectius, es valoraran de la següent forma (sense màxim):
a)
Serveis en actiu ocupant llocs reservats a la pròpia subescala de funcionaris amb
habilitació nacional, o serveis en Comunitats Autònomes, ocupants llocs reservats a dita
subescala. 0,03 punts per mes.
b)
Serveis en actiu ocupant llocs reservats a subescales de funcionaris amb habilitació
nacional diferents a aquella en la que es concursa o serveis en Comunitats Autònomes ocupant
llocs reservats a altres subescales. 0,02 per mes.
En aquests efectes, els serveis prestats en comissió de serveis es computaran en el lloc
efectivament exercit.
Els treballs realitzats a l’Administració Pública s’han d’acreditar mitjançant certificat lliurat per
l’organisme corresponent.
B. Titulacions
1.

Les titulacions acadèmiques es valoraran en la següent forma (sense màxim):
Títol

Subescala de
Secretaria-Intervenció

Doctor en Dret, Ciències Polítiques, Sociologia, o Econòmiques i
Empresarials

3

Llicenciat en Dret, Ciències Polítiques i sociologia, Econòmiques i
Empresarials Intendent Mercantil, o Actuari d’Assegurances

2

Haver cursat tres anys de Dret, de Ciències Polítiques i Sociologia,
Econòmiques i Empresarials, o Professor Mercantil

1

Titulació inferior que hagi servit per a l’accés si o es valoren les
anteriors

0,50

2.
Dintre de cada titulació, la valoració del grau superior exclourà la dels inferiors. La
puntuació de títol d’Intendent Mercantil o Actuari exclourà la de Professor Mercantil.
3.
Quan en un mateix candidat concorrin els títols d’Intendent Mercantil o Actuari amb el
de Llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials es puntuarà només un d’ells. La
mateixa regla es seguirà si concorren els títols de Professor Mercantil i Diplomat en Ciències
Econòmiques i Empresarials.
C. Cursos de formació i perfeccionament.
Es valorarà la formació específica i relacionada amb les funcions pròpies de la plaça convocada.
Així mateix podran ser valorades les accions formatives de caràcter transversal (prevenció de
riscs laborals, igualtat de gènere, idiomes estrangers, informàtica.

Els cursos de formació i perfeccionament, es valoraran sense màxim. Es tindran en compte
totes les hores de formació realitzades durant la vida laboral, impartides o reconegudes i/o
homologades per l’Institut Nacional d’Administració Pública (INAP), l’Escola Balear
d’Administració Pública (EBAP), la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), la
Federació espanyola de municipis i províncies (FEMP) i les impartides per la Universitat i per
les escoles tècniques, les impartides per col·legis professionals, les Administracions estatal,
autonòmica o local, i pels sindicats.
Els cursos podran tenir qualsevol durada. Els crèdits d’aprofitament suposen els d’assistència;
és a dir, no són acumulatius l’assistència i aprofitament.
No es valoraran per separat les assignatures encaminades a obtenir titulacions acadèmiques.




L’hora d’impartició es valorarà amb 0,016 punts.
L’hora d’aprofitament es valorarà amb 0,014 punts.
L’hora d’assistència es valorarà amb 0,010 punts.

Els cursos expressats en crèdits, es consideraran per cada crèdit LRU (sistema de valoració dels
ensenyaments introduïdes per RD 1497/1987, de 27 de novembre) 10 hores lectives, i per cada
crèdit ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits) 25 hores lectives.
Les acreditacions de les formacions es faran mitjançant certificacions o documents oficials
emesos per les administracions o els organismes competents, i hauran d’incloure les hores de
duració o els crèdits dels cursos.
D. Antiguitat.
L’antiguitat es valorarà a raó de 0,01 punts per mes de serveis, sense màxim, computant-se en
aquests efectes els prestats amb anterioritat a l’ingrés en la Subescala o Subescales
corresponents, en els termes de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, i el Real Decret
1461/1982, de 25 de juny. Així mateix es computaran els períodes de formació subsegüents a
les proves d’accés a tals subescales, els en expectativa de nomenament i els prestats en
qualsevol Administració Pública en llocs diferents als previstos en la lletra A) del present
article.
No es computaran serveis que hagin estat prestats simultàniament amb altres igualment
al·legats, ni els que s’hagin tingut en compte als efectes de la lletra A d’aquest article.
E. Coneixement de llengua catalana.
Requisit de coneixement de la llengua catalana del nivell B2 (Decret 2/2017, de 13 de gener):
Els candidats hauran d’aportar el certificat acreditatiu del nivell requerit per la corporació
local.
Serà considerat mèrit l’acreditació de nivells superiors al nivell B2.
Certificat de coneixements de llenguatge administratiu: 0,50 punts.
Certificat de nivell C2: 1,75 punts.

Certificat de nivell C1: 1,50 punts.
Tan sols es valorarà el certificat del nivell més alt que s’acrediti, a més del certificat de
coneixements del llenguatge administratiu, la puntuació del qual s’acumularà a la de l’altre
certificat que s’acrediti.
La justificació del coneixement de la llengua catalana es durà a terme mitjançant certificat
expedit o reconegut com equivalent per la Direcció General de Política Lingüística del Govern
de les Illes Balears.
Sisena. Comissió avaluadora
La valoració dels mèrits al·legats pels aspirants es durà a terme per una comissió avaluadora
formada per un mínim de tres funcionaris de carrera amb habilitació de caràcter nacional.
Setena.- Resolució de la valoració
La comissió avaluadora classificarà als aspirants en funció dels mèrits al·legats i justificats,
formulant la relació en funció de les puntuacions totals obtingudes pels aspirants.
En el cas d’empat en la puntuació final es donarà prioritat a la major puntuació obtinguda en el
mèrit que ocupi el primer lloc de la següent enumeració. Si l’empat persisteix, es tindrà en
compte el següent mèrit de l’enumeració, i així successivament:
1.
Serveis en actiu ocupant llocs reservats a la pròpia subescala de funcionaris amb
habilitació nacional, o serveis en Comunitats Autònomes, ocupants llocs reservats a dita
subescala
2.
Serveis en actiu ocupant llocs reservats a subescales de funcionaris amb habilitació
nacional diferents a aquella en la que es concursa o serveis en Comunitats Autònomes ocupant
llocs reservats a altres subescales.
Si l’empat encara continua persistint la comissió avaluadora resoldrà per sorteig.
Conclosa la valoració dels mèrits, la comissió avaluadora farà pública en el tauler d’anuncis de
la Mancomunitat des Raiguer i a la pàgina web de la corporació
(www.mancomunitatdesraiguer.net) la llista de puntuacions obtingudes pels aspirants, que
serà ordenada segons la puntuació total obtinguda, de major a menor.
Els aspirants disposaran d’un termini de 3 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la
publicació de la llista, per fer al·legacions.
La Comissió avaluadora resoldrà les al·legacions en el termini de 15 dies hàbils.
Vuitena. Resolució
Aquesta Mancomunitat resoldrà la valoració de mèrits d’acord amb la proposta formulada per
la comissió avaluadora, i publicant en el termini d’un mes en la pàgina web de la corporació
www.mancomunitatdesraiguer.net.

Una vegada resoltes les al·legacions, en cas de que se n’hagin presentat, la comissió
avaluadora elevarà la seva proposta al President per resoldre la valoració de mèrits. Si no es
presentessin al·legacions, la llista de puntuacions provisional passarà a ser definitiva, elevantse al President per al seu nomenament.
La resolució es publicarà al tauler d’anuncis de la Mancomunitat i a la pàgina web
www.mancomunitatdesraiguer.net
Novena. Nomenament
En nomenament haurà de ser comunicat a la Comunitat Autònoma, dins dels 3 dies hàbils
següents en aquell en que es produeixi.
Per al candidat que quedi en segon lloc en la valoració de mèrits, es formularà proposta de
nomenament com a secretari/a- interventor/a accidental.
La presa de possessió determina l’adquisició dels drets i deures funcionarials inherents al lloc,
passant a dependre el funcionari també de la Mancomunitat des Raiguer.
Desena. Recursos.
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se
directament el recurs Contenciós-Administratiu davant el Tribunal competent dins el termini
de dos mesos.
Binissalem, a 30 de maig de 2019.

El President

Nicolau Canyelles Parets

