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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)

7365 Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització de 5 d’agost de 2020 per la
qual es modifica la Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització de 3 de
juny de 2020, mitjançant la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per
cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de
ciències socials, especialitat educació social, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, a les illes d’Eivissa i Formentera, amb motiu de l’estimació d’un recurs
potestatiu de reposició

Antecedents

1. Mitjançant Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 3 de juny de 2020, a proposta de la directora gerent
de l'Escola Balear d'Administració Pública es va convocar un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter
d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat educació social, de l'Administració
especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes d'Eivissa i Formentera (BOIB núm. 106, d'11 de juny).

2. El punt f) base 3 de l'annex 1 de la Resolució esmentada en el punt anterior, en relació amb la titulació, indicava el següent:

«f) Estar en possessió del títol acadèmic exigit o nivell de titulació exigit en la convocatòria específica, o en condicions d'obtenir-lo
en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds.

La titulació exigida per participar en la borsa convocada és qualsevol de les següents:

- Títol de grau en l'àmbit de l'educació social o diplomatura en educació social.

En tot cas, es considera inclòs en l'àmbit de l'educació social el grau següent:

Grau en educació social

En el cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar l'homologació corresponent del Ministeri competent en la matèria.

Si el títol procedeix d'un estat membre de la Unió Europea, s'ha de presentar el certificat acreditatiu del reconeixement o de
l'homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48, de 21 de desembre de 1988, el Reial decret 1665/1992 i
altres normes de transposició i desplegament.»

3. En data 15 de juny de 2020 es registrà amb número de registre d'entrada L17E1240/2020, l'escrit del recurs del reposició presentat pel
senyor Jordi Fuster Simó, actuant en nom i representació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears presentat en data
12 de juny de 2020 al Registre Electrònic de l'Administració General de l'Estat (número de registre 20019414779), escrit en el qual
manifesta el desacord amb la titulació exigida a les persones aspirants per participar en la borsa citada.

Les pretensions de la persona recurrent es resumeixen, en síntesi, en què s'admeti com a requisit d'accés en la convocatòria per a la borsa de
cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat educació social, estar en possessió de l'habilitació pel supòsit b) de
la disposició transitòria tercera de la Llei 8/2002, de 26 de setembre, de creació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de les Illes
Balears.

4. Mitjançant la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització sobre el recurs potestatiu de reposició presentat pel
senyor Jordi Fuster Simó, en nom i representació del Col·legi d'educadores i educadors socials de les Illes Balears contra la Resolució de la
consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 3 de juny de 2020, citada en el punt 1, s'estima parcialment el recurs de reposició
presentat i s'ordena afegir en els requisits de titulació exigits per a la participació en aquesta convocatòria l'estar en possessió del «Primer
cicle universitari o diplomatura en les branques d'arts i humanitats o ciències socials i jurídiques i l'habilitació per a la col·legiació
d'educador social emesa per un Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials».
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Així mateix, s'ordena atorgar un nou termini per a la presentació de sol·licituds a les persones interessades que estiguin en possessió dels
requisits de titulació esmentats en el punt anterior.

Fonaments de dret

1. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. La Llei 3/2003, de 26 de març de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. El Real decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

4. La Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de les Illes Balears.

5. La Llei 2/2007, de 16 de març, de cossos i escales de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. El Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7. La Llei 8/2002, de 26 de setembre, de creació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Modificar, amb motiu de l'estimació parcial del recurs abans esmentat, l'apartat  de la base 3 de l'annex 1 de la Resolució de la consellera f)
d'Administracions Públiques i Modernització de 3 de juny de 2020, a proposta de la directora gerent de l'Escola Balear d'Administració
Pública, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos
facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat educació social, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, a les illes d'Eivissa i Formentera (BOIB núm. 106, d'11 de juny), que queda redactat de la forma següent:

«f) Estar en possessió del títol acadèmic exigit o nivell de titulació exigit en la convocatòria específica, o en condicions d'obtenir-lo en la
data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds.

La titulació exigida per participar en la borsa convocada és qualsevol de les següents:

-Títol de grau en l'àmbit de l'educació social o diplomatura en educació social.

En tot cas, es considera inclòs en l'àmbit de l'educació social el grau següent:

Grau en educació social.

-Primer cicle universitari o diplomatura en les branques d'arts i humanitats o ciències socials i jurídiques i l'habilitació per a la
col·legiació d'educador social emesa per un Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials.

En el cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar l'homologació corresponent del Ministeri competent en la matèria.

Si el títol procedeix d'un estat membre de la Unió Europea, s'ha de presentar el certificat acreditatiu del reconeixement o de l'homologació
del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48, de 21 de desembre de 1988, el Reial decret 1665/1992 i altres normes de
transposició i desplegament.»

2. Atorgar un termini de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació en el BOIB d'aquesta Resolució, perquè les persones
interessades que estiguin en possessió del primer cicle universitari o diplomatura en les branques d'arts i humanitats o ciències socials i
jurídiques i l'habilitació per a la col·legiació d'educador social emesa per un Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials, puguin
presentar les sol·licituds per participar en el concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places
vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat educació social, de l'Administració especial de la CAIB
a les illes d'Eivissa i Formentera, en els mateixos termes que en la convocatòria de 3 de juny (BOIB núm. 106, d'11 de juny)

3. Tenir com a presentades, als efectes pertinents, les sol·licituds de les persones aspirants que ho sol·licitaren en el termini atorgat
anteriorment, que va finalitzar el passat 25 de juny de 2020.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera
d'Administracions Públiques i Modernització, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma 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 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 5 d'agost de 2020

La consellera d'Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández
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