Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes Balears

A la sessió de la Comissió de Valoració de dia 20-4-22 es va acordar:
“El secretari de la Comissió informa sobre la necessitat de fixar els criteris de
valoració que s’han de tenir en compte abans d’iniciar la baremació dels
mèrits, tot considerant la reiterada Jurisprudència del Tribunal Suprem,
especialment la Sentència sec. 4ª, S 28-03-2022, nº 382/2022, rec.
6160/2020 i, per altra banda la Sentència TSJ Catalunya, sec. 4ª, S 02-102013, nº 981/2013, rec. 284/2011.
Analitzat el barem de la convocatòria, se conclou que tots els mèrits
valorables estan clarament determinats i, especialment, els criteris de
valoració, tant en la fase A com en la fase B. No obstant, la comissió acorda
fixar amb caràcter previ els següents criteris de valoració:
1. Al punt 5.2 de l’apartat 5 de l’Annex II, en relació amb els cursos de
formació y perfeccionament, s’indica que els cursos no inclosos en les
categories de la relació que s’inclou se valoraran si estan relacionats
directament amb les funcions del lloc de feina.
S’acorda que se valoraran com a directament relacionats amb tots els llocs
de feina de la Convocatòria els cursos que estiguin inclosos en les següents
àrees:
—Cursos de l’àrea jurídica-administrativa.
—Cursos de prevenció de riscs laborals.
—Cursos de formació de directius.
2. Al punt 2.1.2 de l’apartat 2. Prestació de serveis. Valoració del treball
desenvolupat de l’Annex II, s’estableix que les fraccions inferiors a un mes
en llocs de diferents administracions públiques amb un mateix nivell de
complement de destinació s’han d’acumular fins a completar 30 dies per tal
de poder computar el mes sencer.
S’acorda que les fraccions de temps inferior a un mes en llocs de diferents
administracions públiques es poden acumular si són del mateix grup de nivell
de complement de destinació segons els grups de nivell de valoració a) a d)
establerts a l’apartat 2.2.
3. Al punt 2.1.2 de l’apartat 2. Prestació de serveis. Valoració del treball
desenvolupat i a l’apartat 3. Antiguitat de l’Annex II s’estableix que les
fraccions inferiors al mes en determinades circumstàncies es poden
acumular fins a completar 30 dies per poder computar el mes sencer.
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S’acorda que en qualsevol apartat que sigui necessari el càlcul de temps en
mesos es computi de manera general que un mes equival a 30 dies.
3. La Comissió acorda que en el moment de valoració dels diferents mèrits,
en tant en quant, el candidat o candidata tingui una valoració que superi la
puntuació màxima de l’apartat quedi a criteri de la Comissió el continuar
valorant la resta de mèrits aportats d’aquell apartat en el qual ja s’ha
aconseguit la puntuació màxima.
4. S’acorda que el President publiqui a la pàgina web de l’Oficina aquests
criteris.”
Palma, a la data de la firma electrònica

Cristóbal Milán Mateu
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