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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ

17014

Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 17 de novembre de 2015 per la qual es
modifica la Resolució de la consellera de Família i Serveis Socials de 19 de maig de 2015 per la qual
es determina les condicions que han de complir els professionals de la psicologia per formar part del
servei d'atenció psicològica als conflictes intrafamiliars de les Illes Balears

Antecedents
1. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 80 de 28 de maig de 2015 es va publicar la Resolució de la consellera de Família i Serveis
Socials de 19 de maig de 2015 per la qual es determina les condicions que han de complir els professionals de la psicologia per formar part
del servei d’atenció psicològica als conflictes intrafamiliars de les Illes Balears. Aquesta resolució va ser objecte d’una correcció d’errors
publicada al BOIB núm. 82 de 2 de juny de 2015.
2. Una vegada finalitzat el procés de selecció de les persones interessades per formar part del servei d’atenció psicològica als conflictes
intrafamiliars de les Illes Balears i, creades les diferents llistes de professionals de les Illes Balears que formen part del servei d’atenció
psicológica, en diferents llistes de les previstes en el punt 9 de la Resolució de la consellera de Família i Serveis Socials de 19 de maig de
2015 no hi ha hagut cap professional que formi part d’elles.
3. Atès aquesta situació i advertit que la Resolució de la consellera de Família i Serveis Socials de 19 de maig de 2015 no havia previst
aquesta situació, es fa necessari esmenar aquesta deficiència, per la qual cosa
La consellera de Serveis Socials i Cooperació dicta la següent

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/173/936274

RESOLUCIÓ
1. Modificar la Resolució de la consellera de Família i Serveis Socials de 19 de maig de 2015 per la qual es determina les condicions que han
de complir els professionals de la psicologia per formar part del servei d’atenció psicològica als conflictes intrafamiliars de les Illes Balears,
en els termes següents:
a) Modificar el punt 9.2 de l’annex I de la Resolució esmentada , que queda redactat de la manera següent:
2. En el cas que hi hagi un nombre superior de sol·licituds que compleixin els requisits respecte del nombre màxim de professionals
que poden estar en situació disponible a cada una de les llistes de professionals, quedaran en situació temporal no disponible.
En cas que hi hagi una vacant, per qualsevol motiu (renúncia, absència prolongada, suspensió, no formi part d’aquesta cap
interessat, etc.), en una de les llistes de professionals esmentades, aquesta vacant serà oferta a la resta de professionals que formen
part del servei d’atenció psicològica als conflictes intrafamiliars de les Illes Balears de la forma següent:
a) En primer lloc, serà oferta al primer professional en situació no disponible, seguint l’ordre de prelació establert en la llista de
professionals corresponent, que manifesti la voluntat de prestar el servei.
b) En el cas que la vacant no sigui coberta pel procediment anterior, serà oferta a tots els professionals de la resta de llistes que
estiguin en situació no disponible.
c) Si la vacant no fossi coberta per la via de les dues lletres anteriors, la vacant serà oferta a la resta de professionals de les altres
llistes que es trobin en situació de disponible. En aquest cas, el professional interessat en cobrir aquesta vacant ho ha de
manifestar expressament i implicarà automàticament un canvi de llista.
2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la Direcció General de Menors i Famílies.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de
Serveis Socials i Cooperació en el termini d’un mes comptador des de l’endemà que s’hagi publicat, d’acord amb els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 25.5 i
57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de
dos mesos comptadors des de l’endemà que s’hagi publicat la Resolució, d’acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 18 de novembre de 2015
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La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Josefa Santiago i Rodríguez
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