
CORRECCIÓ ERRORS

Detectats alguns errors a l’anunci publicat en el BOIB nº89 de 9 de juliol de 2022 corresponent a les 
bases de la convocatòria d’una borsa extraordinària i urgent per a la cobertura en comissió de serveis 
d’una plaça de la categoria d’oficial del cos de la policia local de Ses Salines, es procedeix a la seva 
rectificació i correcció dels errors existents que es detallen:

Primera.- « Base tercera.- Normativa». En aquesta base es fa referència a la «Llei 4/2013, de 17 
juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, modificada per la Llei 11/2017, de 20 
de desembre» Aquesta Llei ha estat modificada amb posterioritat pel Decret llei 6/2021 de 9 de juliol, 
de modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes 
Balears i pel Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en 
l'ocupació pública de les Illes Balears, per la qual cosa seria més apropiat fer menció a la Llei 4/2013, 
de 17 juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears amb les seves modificacions.

Segona.- « Base quarta.-Requisits de les persones aspirants» En la lletra d) d’aquesta base 
s’estableix com a requisit per participar « d) Tenir la condició de personal funcionari de carrera del 
cos de la Policia Local de l'Ajuntament de Ses Salines en la categoria de Policia Local en el moment 
de l'aprovació de les bases que regeixen la convocatòria i una antiguitat mínima de 2 anys en situació 
de servei actiu en aquesta categoria.

En aquest cas la convocatòria de la borsa és per nomenaments en comissions de serveis en la 
categoria d’oficial restringida al personal funcionari de carrera de l’ajuntament per la qual cosa poden 
participar els funcionaris de l’ajuntament d’una categoria inferior, en aquest cas la categoria de 
policia, però el requisit en aquest cas es tenir una antiguitat mínima de dos anys com a funcionari de 
carrera, no una antiguitat mínima de 2 anys en situació de servei actiu en aquesta categoria.

Per la qual cosa s’ha de modificar.

D’altra banda la lletra h) d’aquesta mateixa base estableix que « h) Estar en possessió dels permisos 
de conducció de les classes A i B"

El requisit actual regulat en l’article 162.2 g) del Decret 40/2019 és posseir els permisos de 
conducció de les classes A2 i B en vigor.

Tercera.- « Base sisena.- . Procediment» En aquesta base s'estableix que « la creació d'una borsa 
extraordinària i urgent per a la provisió mitjançant comissió de serveis d'una plaça de la categoria 
d'oficial del cos de la Policia Local de Ses Salines, es regirà pel sistema de concurs, de acord amb els 
articles 190 i 192 del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, 
aprovat per Decret 40/2019, de 24 de maig»

L’article 190 no és aplicable a la provisió temporal mitjançant comissió de serveis sinó a la provisió 
amb caràcter permanent mitjançant concurs de mèrits o específic, a més del caràcter definitiu 
d’aquest tipus de provisió, és obligatòria la valoració dels mèrits segons l’annex IV del Decret 
40/2019. Les comissions de serveis de règim general es regulen en l’article 192 d’aquest Decret i a 
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més del seu caràcter temporal la valoració de mèrits en tot cas ha d’incloure els de 
l’annex VI d’aquest Decret. Per la qual cosa queda suprimida la referència a l’article 190.

Quarta.- « Base setena. Comissió de serveis i funcionament de la borsa» En aquesta base 
s’estableix que « la comissió de serveis finalitza quan el lloc de treball es proveeix amb caràcter 
definitiu o si la persona titular s'incorpora»

L’article 192.4 estableix que:

4. La durada d’una comissió de serveis en un lloc de treball, amb caràcter general, és de dotze mesos. 
De manera justificada, es pot convocar una comissió de serveis per un període inferior. La durada 
màxima d’un any de les comissions de serveis es pot prorrogar, amb la justificació prèvia de l’òrgan 
competent, per un termini màxim de dos anys. La limitació temporal que preveu el paràgraf anterior 
no és aplicable a les comissions de serveis en llocs de treball reservats a personal en situació de 
serveis especials o en qualsevol altra situació administrativa que impliqui la reserva del lloc de 
treball.

Aquesta limitació temporal queda inclosa en la base setena.

Cinquena.- « Base desena.- Tribunal qualificador» El punt 5 de la base desena estableix que « 5. 
El tribunal qualificador estarà constituït per cinc membres, i se n'ha de designar el mateix nombre de 
suplents:

a) President o presidenta: designat per l'Ajuntament de Ses Salines entre el personal funcionari de 
carrera.

b) Vocals: un vocal proposat per la Direcció General d'Interior competent en matèria de coordinació 
de policies locals, un altre proposat per l'Escola Balear d'Administració Pública i un de designat per 
l'Ajuntament de Ses Salines.

c) Secretari o secretària: designat per l'Ajuntament de Ses Salines, amb veu i vot.

L’article 30.4 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol de coordinació de les policies locals de les Illes 
Balears, amb les seves modificacions, estableix que:

Article 30. Distribució de competències

(.../...)

4. La comunitat autònoma de les Illes Balears ha de participar en els tribunals i les comissions de tots 
els processos de selecció i promoció de les diferents categories dels cossos de policia local i dels 
policies en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local.

Atès que les comissions de servei de caràcter general no són processos de selecció o promoció sinó 
de provisió de llocs de treball temporal, no és aplicable l’article 183 del Decret 40/2019. En tot cas es 
pot constituir una comissió de valoració, que estarà formada per personal de la pròpia administració 
local designat pel batle,

Ses Salines, en la data de la firma electrònica
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