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Resolució per la qual s'acorda la suspensió del procediment de concursoposició per cobrir places vacants de la categoria grup administratiu de la
funció administrativa (grup C1) dependents del Servei de Salut de les Illes
Balears convocat per mitjà de la Resolució del director general del Servei de
Salut de les Illes Balears de 18 d'abril de 2018, amb motiu del recurs de
reposició interposat per una aspirant el 31 de març de 2021 contra la
resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 25 de
febrer de 2021 per la qual s'aprovava la llista de persones que havien superat
el concurs oposició per cobrir places vacants en la categoria grup
administratiu de la funció administrativa
Antecedents
1. Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes
Balears de 18 d'abril de 2018 es va convocar un concurs oposició per cobrir
places vacants de la categoria grup administratiu de la funció administrativa
(grup C1) dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.
2. En aquest procediment selectiu la senyora Rosa Inmaculada Cirer Adrover ha
participat pel torn de promoció interna, i s’ha anat desenvolupant segons
l'estipulat, i va superar la fase d'oposició. Ja en la fase de concurs, el 4 de juliol
del 2019 es va publicar el model d'autovaloració i es conferia un termini de vint
dies per a la presentació dels mèrits. Va ser dins d'aquest termini, quan els
partícips van el que pertocava, i la senyora Cirer Adrover, entre d’altres
documents, va presentar la impressió d'un correu electrònic amb data de 22 de
juliol de 2019, dirigit l'adreça de correu electrònic miquel.horrach@uib.es, en la
qual sol·licitava el certificat d'equivalència en crèdits ECTS de les assignatures
de la Llicenciatura de Dret. Aquesta impressió està adverada per un empleat
públic després de l'acarament amb el correu electrònic.
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Mesos després, el 12 de novembre de 2019, la senyora Cirer va presentar un
certificat de la Universitat de les Illes Balears, datat el 23 de juliol de 2019, on
s'indicava que el Grau de Dret equivalia a 210 crèdits ECTS.
3. Després de la presentació dels mèrits corresponents, el 26 de novembre de
2020 es va publicar la llista provisional de mèrits, segons diligència de
constància del dia 20 anterior, en la qual es va atorgar a la senyora Rosa
Inmaculada Cirer Adrover una puntuació de 49,02422 punts, desglossats en
42,94422 d'experiència professional, 3,06 de formació i 3 de coneixements de
català.
4. El 4 de desembre de 2020, la recurrent va formular al·legacions en les quals
mostrava la seva discrepància amb la puntuació atorgada, especialment la
dedicada a la formació, segons el punt 2 de l'annex 3 de la convocatòria,
centrant la seva disconformitat en dues qüestions: la falta de valoració d'un
màster i les assignatures de la Llicenciatura de Dret.
5. El 4 de març següent es va publicar la diligència de constància del dia 25
anterior en el qual s'aprovava la llista definitiva amb la puntuació dels
aspirants que havien superat la fase d'oposició, i que concedia a la recurrent
49,02422 punts, desglossats en 42,94422 d'experiència professional, 3,06 de
formació i 3 de coneixements de català. Aquest mateix dia, es va publicar la
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 25 de
febrer de 2021 per la qual s'aprovava la llista de persones que havien superat
el concurs oposició per cobrir places vacants en la categoria grup administratiu
de la funció administrativa i en la qual a més s'aprovava la llista
complementària de persones aspirants que segueixen per puntuació a les que
havien superat el procés selectiu per al cas que alguna no complissin els
requisits per ser nomenada personal estatutari. La senyora Cirer figurava en el
catorzè lloc, amb una puntuació total de 53,29319, dels quals 31,87500 punts
corresponien a la fase d'oposició i 21,41819 a la de concurs ponderat.
6. L'11 de març es va publicar en el BOIB la Resolució del director general del
Servei de Salut de les Illes Balears de 8 de març de 2021 per la qual s'aprova la
correcció d'errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de
les Illes Balears de 25 de febrer de 2021 per la que s'aprova la llista de
persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants en la
categoria grup administratiu de la funció administrativa, resolució que de cap
manera afecta a aquest cas.
7. En data 31 de març de 2021 la senyora Rosa Inmaculada Cirer Adrover va
presentar un recurs de reposició enfront de l'anterior resolució. Aquest recurs
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va tenir entrada en el Servei de Coordinació i Producció Normativa el dia 12
següent i resumidament es fonamenta en el següent:



Que se li hauria de computar com a formació el Màster en Gestió Sanitària.
Que se li hauria de computar com a formació les assignatures de la
Llicenciatura de Dret.

Així mateix, a part de sol·licitar l'anul·lació de la resolució en els termes
interessats, sol·licita la suspensió de l'execució d’aquesta.
Fonaments de dret
Fonaments juridicoformals
a) Competència
L'òrgan competent per resoldre el procediment és el director general del
Servei de Salut de les Illes Balears, per delegació de la Consellera
d'Administracions Públiques i Modernització, en virtut de l'article 10.1.h) de la
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears; de l'article 6.4 de la Llei 3/2007, de 27 de març,
de funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; i de l'apartat
2.y) de la Resolució de la Consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de
24 de febrer de 2021 per la qual es deleguen competències en matèria de
gestió de personal estatutari (BOIB núm. 31, de 4 de març de 2021).
b) Legitimació
La persona que ha presentat la reclamació és titular d'un interès que li
confereix legitimació activa, i ostenta per tant la condició d'interessada,
d'acord amb el que es disposa en els articles 112 i 4 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPCAP).
c) Temporalitat
El recurs s'ha presentat dins del termini legal i complint tots els requisits
formals, per la qual cosa és procedent examinar totes les qüestions que es
plantegen.
Fonaments juridicosubstantius
Sobre la suspensió interessada
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La recurrent sol·licita la suspensió del procediment mentre es resol el recurs de
reposició interposat ja que la seva eventual estimació podria causar perjudicis
com ara que pogués prendre possessió d'una plaça qui no en tingués dret per
ocupar el seu lloc la recurrent.
Doncs bé, la suspensió en seu de recurs està contemplada en l'article 117 de la
LPCAC, que estableix en el seu apartat primer la regla general contrària a la
suspensió. Tot seguit, en l'apartat segon, objecta a l'anterior que es pot ponderarel perjudici que pogués causar a l'interès públic o a tercers una eventual
suspensió, així com a la recurrent.
Doncs bé, en els presents, sense ànim de prejutjar el fons de l'assumpte, el
Màster en Gestió Sanitària podria no ser considerat com a tal quan es va obtenir,
en 2001, la qual cosa conduiria a ser considerat com a curs i per tant sí susceptible
de computar-se en la fase de valoració. Per això caldria entendre que concorre
l'exigència d'aparença de bon dret o fumus bonus iuris.
Pel que fa al perill de mora processal o periculum in mora, les conseqüències de
l'estimació del recurs i que afectàs als que sí que han obtingut plaça, de manera
que una d'aquestes persones pogués haver pres possessió per tot seguit
perdre’n el dret suposa un perjudici evident per a aquell tercer, sense que, d'altra
banda, un retard fins a la resolució d’aquest recurs afecti l'interès públic, sobretot
quan aquesta convocatòria data del 18 d'abril de 2018, la qual cosa suposa ja
gairebé tres anys de durada del procés selectiu. A això hi hem d'afegir que el
recurs interposat per la senyora Cirer el 31 de març no es podrà resoldre en el
termini d’un mes tenint en compte que en el dia d'avui s’ha dictat resolució
(encara no s'ha notificat ni publicat) conferint audiència pel termini de deu dies
hàbils als interessats.
En aquest ordre de coses, procedeix declarar la suspensió d’aquest procediment
selectiu fins a la resolució del recurs de reposició interposat per la senyora Rosa
Inmaculada Cirer Adrover.
Per tot això dict la següent
Resolució
1.

Declarar la suspensió d’aquest procediment selectiu fins a la resolució del
recurs de reposició interposat per la senyora Rosa Inmaculada Cirer Adrover el
31 de març enfront de la Resolució del director general del Servei de Salut de
les Illes Balears de 25 de febrer de 2021 per la qual s'aprova la llista de
persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants en la
categoria grup administratiu de la funció administrativa.
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2. Notificar aquesta resolució a la persona interessada d'acord amb el que es
disposa en els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com
ordenar-ne la publicació en la pàgina web del Servei de Salut de les Illes
Balears dedicada a aquest procés selectiu.
Interposició de recursos
Aquesta resolució, que és de tràmit, no admet cap recurs administratiu, sense
perjudici d’aquell que es pugui interposar contra la resolució que resolgui el
present recurs de reposició.

Palma, 21 d'abril de 2021
El director general del Servei de Salut

Firmado por JULIO MIGUEL FUSTER
CULEBRAS - DNI 42963187S el día
Julio Miguel Fuster Culebras
Per delegació (BOIB núm. 31, de 04/03/2021)
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