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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

8426 Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 8 d’agost de 2018 per la qual es
modifica la convocatòria de proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció
interna, al cos facultatiu superior, escala d’enginyeria, especialitat enginyer agrònom, de
l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, arran de l’estimació d’un
recurs potestatiu de reposició

Antecedents

1. Mitjançant la Resolució de 4 de desembre de 2017 es va aprovar la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació del Tribunal
Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, al cos facultatiu superior de l’Administració
especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala d’enginyeria, especialitat enginyer agrònom (Butlletí Oficial de les Illes

 núm. 151, de 12 de desembre).Balears

2. La base 3 de l’annex 1 de la Resolució esmentada en el punt anterior, en relació amb la titulació, indicava el següent:

Per a l’admissió a aquestes proves selectives, les persones interessades han de complir, en la data d’acabament del termini de
presentació de sol·licituds i durant tot el procés selectiu, els requisits generals establerts en la base 3 («Requisits i condicions
generals dels aspirants») de les bases generals, amb les especificacions següents:

 Titulació: estar en possessió del títol universitari d’enginyeria agrònoma, o bé del títol universitari oficial de grau més el títola)
oficial de màster universitari que, d’acord amb els plans d’estudi vigents, habilitin per exercir les activitats de caràcter professional
relacionades amb les funcions assignades al cos.

Les persones aspirants amb titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acreditar que estan en possessió de la corresponent
convalidació o de la credencial que acrediti, si s’escau, l’homologació. Aquest requisit no serà d’aplicació a les persones aspirants
que haguessin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l’àmbit de les professions regulades, a l’empara de
les disposicions de dret de la Unió Europea.

3. La base 4, relativa a les condicions i els requisits específics per a les persones aspirants del torn de promoció interna, indicava el següent:

4.1. Requisits

Els funcionaris i funcionàries que es presentin pel torn de promoció interna han de complir, a més de les condicions generals de les persones
aspirants, els requisits específics que s’estableixen en el punt 5.4 de les bases generals. Així mateix, han de complir els requisits que
s’indiquen a continuació:

Han de tenir el títol universitari d’enginyeria agrònoma, o bé el títol universitari oficial de grau més el títol oficial de màster universitari que,
d’acord amb els plans d’estudi vigents, habilitin per exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funciones assignades
al cos.

4. En data 28 de desembre de 2017 la senyora Jerònia Trobat Sbert va presentar un recurs potestatiu de reposició contra la Resolució de 4 de
desembre de 2017, en el qual sol·licitava poder accedir al procés selectiu esmentat únicament amb la possessió del títol de màster habilitant i
que s’eliminàs el requisit addicional de disposar de títol oficial de grau.

5. Mitjançant la Resolució de 24 de juliol de 2018 s’estima el recurs de reposició presentat i s’ordena substituir el requisit de titulació exigit
per l’expressió «títol d’enginyer agrònom o títol que habilita per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer agrònom, d’acord amb les
directives comunitàries».

Per tot això, dict la següent
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Resolució

1. Modificar l’apartat  base 3 de l’annex 1 de la Resolució de 4 de desembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria, les bases, ela)
barem de mèrits i la designació del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna,
al cos facultatiu superior de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala d’enginyeria, especialitat
enginyer agrònom (BOIB núm. 151, de 12 de desembre), que queda redactat de la forma següent:

Per a l’admissió a aquestes proves selectives, les persones interessades han de complir, en la data d’acabament del termini de
presentació de sol·licituds i durant tot el procés selectiu, els requisits generals establerts en la base 3 («Requisits i condicions
generals dels aspirants») de les bases generals, amb les especificacions següents:

 Titulació: han d’estar en possessió del títol universitari d’enginyer agrònom o títol que habiliti per a l’exercici de la professióa)
regulada d’enginyer agrònom, d’acord amb les directives comunitàries.

Les persones aspirants amb titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acreditar que estan en possessió de la corresponent
convalidació o de la credencial que acrediti, si s’escau, l’homologació. Aquest requisit no serà d’aplicació a les persones aspirants
que haguessin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l’àmbit de les professions regulades, a l’empara de
les disposicions de dret de la Unió Europea.

2. Modificar la base 4 de l’annex 1, relativa a la titulació exigida per a l’accés, pel torn de promoció interna, al cos facultatiu superior de
l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala d’enginyeria, especialitat enginyer agrònom, que queda
redactada de la forma següent:

Els funcionaris i funcionàries que es presentin pel torn de promoció interna han de complir, a més de les condicions generals de les persones
aspirants, els requisits específics que s’estableixen en el punt 5.4 de les bases generals. Així mateix, han de complir els requisits que
s’indiquen a continuació:

Han d’estar en possessió del títol universitari d’enginyer agrònom o títol que habiliti per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer
agrònom, d’acord amb les directives comunitàries.

3. Atorgar un termini de vint dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació en el BOIB d’aquesta Resolució, per a la presentació
de sol·licituds.

4. Actualitzar la quantia corresponent a la taxa pels drets d’examen, establerta en la base 4 de l’annex 4 de la Resolució de 4 de desembre de
2017, que d’acord amb la normativa vigent és de 28,01 euros (per al torn lliure) i de 14,01 euros (per al torn de promoció interna). D’acord
amb l’article 59 bis de la Llei 11/1998 , de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
queden exemptes del pagament de la taxa les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.

5. Admetre com a presentades les sol·licituds de les persones aspirants que es presentaren en el termini atorgat anteriorment, que va finalitzar
el passat 12 de gener de 2018.

6. 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 un recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà
que s’hagi publicat aquesta Resolució, d’acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Palma, 8 d’agost de 2018

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera i Crespí
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