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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
OFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES 
BALEARS

371 Resolució de 15 de gener de 2021 de la Direcció de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears per la qual es modifica la de 30 de desembre de 2020 per la qual es va
aprovar la convocatòria ordinària per accedir als diferents nivells que integren la carrera
professional horitzontal del personal funcionari de carrera d'aquesta Oficina

Antecedents

1. Amb data 30 de desembre de al 2020 (BOIB 2020.12.31) es va dictar Resolució per la qual es convocava un procediment per progressar
en el model de carrera professional amb el personal funcionari de carrera de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears, i s'aprovaven les bases i els criteris de valoració.
2. En la base 3 es va establir com a requisit per a la participació, el disposar de fraccions de temps romanents que no hagin estat utilitzades
per obtenir un nivell en la fase d'enquadrament inicial d'implantació, a més de tenir reconegut el nivell immediatament anterior quan es tracti
d'accedir als nivells II, III i IV, i tenir, al menys, cinc anys de serveis prestats.
3. No obstant això, en la base 5 relativa als criteris de valoració aplicables, es va establir en el seu punt 1 que en els apartats relatius a
formació d'actualització i perfeccionament, docència i gestió de el coneixement, es tindrien en compte els mèrits obtinguts únicament en el
període comprès entre la data de la presa de possessió del funcionari a l'Oficina i el dia anterior a la publicació de la convocatòria, de manera
que es produeix una incongruència entre el requisit de participació i aquest criteri de valoració, al no valorar-se la formació,
perfeccionament, docència i gestió del coneixement, duts a terme pel funcionari o funcionària en els períodes de temps romanents previs a la
seva presa de possessió a l'Oficina.

En la seva virtut, no havent finalitzat el termini per a la presentació de sol·licituds, i fent ús de la competència que m'atribueix l'article 6.1.l)
del Reglament de funcionament i règim interior de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears

Resolc

1. Modificar la base 5.1 de la Resolució de 30 de desembre de 2020 que resta redactada de la manera següent:

"5.1. En el supòsit dels apartats relatius a formació d'actualització i perfeccionament, docència i gestió de el coneixement, es tindran en
compte els mèrits obtinguts durant les fraccions de temps romanents a què es refereix la base 3.1 anterior, així com els mèrits obtinguts en el
període comprès entre la data de la presa de possessió de cada funcionari o funcionària a l'Oficina i el dia anterior a la publicació de la
convocatòria".

2. Ampliar el termini previst a la base 6.1 durant 15 dies addicionals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del
mateix òrgan que la va dictar en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficina de les Illes Balears
(BOIB), d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques; o bé es pot interposar directament recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos administratius
de Palma en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà del de la publicació en el BOIB, d'acord amb el que disposen els articles
8.2, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 15 de gener de 2021

El director
Jaime Far Jiménez
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