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       ***5677*

Informe  jurídic  relatiu  a  les  al·legacions  interposades  per  la  Senyora

Montserrat Navarro Lobo ***5677* contra la llista provisional d’aprovats i

provisional d’adjudicacions de places del procés unificat  (BOIB núm. 128, d’1

d’octubre de 2022).

Fets

1.  En data 1 d’octubre 2022 es publica al  BOIB  núm. 128 la  Resolució  de la

consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 29 de setembre de 2022

per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els  temaris, els exercicis i es

designa el tribunal qualificador de les proves selectives del procés unificat per

cobrir les places de la categoria de policia dels municipis   d’Alcúdia, Algaida,

Andratx, Binissalem, Bunyola, Calvià, Campanet, Campos, Ciutadella, Consell,

Deià, es Mercadal, Estellencs, Formentera, Inca, Llucmajor, Manacor, Mancor

de la Vall, Muro, Palma, Pollença, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa

Talaia, Sant Llorenç des Cardassar, Santanyí i Son Servera.

2.  La senyora Montserrat Navarro Lobo va presentar la respectiva sol·licitud per

participar en el procediment selectiu abans esmentat.

3.  En data 8 de febrer de 2023 es va fer pública la llista provisional d’aprovats i

proposta provisional d’adjudicacions de places del mencionat procés. 

4.  El  dia  12  de  febrer  va  tenir  entrada  escrit  d’al·legacions  interposat  per  la

senyora Montserrat Navarro Lobo contra l’esmentada llista.

5.  A l’escrit d’al·legacions es pretén impugnar la llista provisional d’adjudicació de

places per tenir dubtes de què̀ tots els aspirants hagin presentat la sol·licitud

de preferència de municipis en el termini establert, ja que segons afirma molts

dels aspirants no disposaven de certificat electrònic i no es podia presentar de

qualsevol altra forma ja que segons ella els altres mitjans no funcionaven.
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Fonaments de dret

A. Des del punt de vista formal:

1. Els  escrits  d’al·legacions  presentats  pels  recurrents  compleixen amb el  que

disposa  l’article  115.1  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment

administratiu comú de les administracions públiques.

2. L’objecte  de  les  al·legacions  és  la  llista   provisional  d’aprovats  i  proposta

provisional d’adjudicacions de places del mencionat procés unificat per cobrir

les places de la categoria de policia dels municipis d’Alcúdia, Algaida, Andratx,

Binissalem, Bunyola, Calvià, Campanet, Campos, Ciutadella, Consell, Deià, es

Mercadal, Estellencs, Formentera, Inca, Llucmajor, Manacor, Mancor de la Vall,

Muro, Palma, Pollença, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Sant

Llorenç des Cardassar, Santanyí i Son Servera.

3. Respecte al termini de presentació de les al·legacions, s’han interposat dins el

termini de tres dies que estableixen les bases de la convocatòria.

B. Des del punt de vista jurídic:

1. La normativa aplicable és la següent:

– La  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú de  les

Administracions Públiques.

– La  Llei  3/2003,  de  26  de  març,  de  Règim  Jurídic  de  l’Administració  de  la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

– La Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes

Balears. 

– La Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 29 de

setembre de 2022 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els temaris,

els exercicis i es designa el tribunal qualificador de les proves selectives del

procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels municipis

d’Alcúdia, Algaida, Andratx, Binissalem, Bunyola, Calvià,  Campanet, Campos,

Ciutadella, Consell,  Deià, es Mercadal, Estellencs, Felanitx, Formentera, Inca,

Lloret  de  Vistalegre,  Llucmajor,  Manacor,  Mancor  de  la  Vall,  Muro,  Palma,

Pollença, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Sant Llorenç des

Cardassar, Santanyí i Son Servera (BOIB núm. 128, d’1 d’octubre de 2022).
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2. Un  cop establerta  la  normativa  aplicable,  hem d’abordar  si  es  pot  estimar

l’al·legació  de  la  Sra.  Navarro  pel  que  fa  als  dubtes  que  planteja  sobre  la

presentació de la sol·licitud de preferència de places per part dels aspirants

fora de termini ja que segons afirma molts dels aspirants no disposaven de

certificat electrònic.

Que en data 18 de gener de 2023 d’acord amb el que disposa la base 7.7 de la

convocatòria del procés unificat es va atorgar un termini de tres dies hàbils als

interessats perquè comuniquessin l’ordre de preferència de les places oferides

pels distints ajuntaments segons l’illa d’opció. 

Posteriorment, atès que s’havien advertit algunes sol·licituds presentades en

aquest  termini  sense  indicar  tots  els  municipis  de  l’illa,  els  aspirants

disposaren  d’un  termini  extraordinari  d’1  dia  hàbil  (31  de  gener)  a  fi  de

presentar l’escrit d’esmena.

3.   Tots els aspirants varen comunicar la seva sol·licitud dins el termini oportú,

encara que la Sra. Navarro tingui dubtes en aquest sentit, és considera una

simple apreciació subjectiva no acreditada, ni demostrada. 

En qualsevol cas, és important recordar que l’article 73.3 de la Llei 39/15, d’1

d’octubre  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions

Públiques, pel que fa al compliment dels tràmits, disposa: «Als interessats que

no compleixin el que disposen els apartats anteriors,  se’ls pot declarar que

han  perdut  el  seu  dret  al  tràmit  corresponent.  No  obstant  això,  s’ha

d’admetre l’actuació de l’interessat, que produeix els seus efectes legals si

es produeix abans o dins del dia en què es notifiqui la resolució en la qual

es tingui per transcorregut el termini.» 

Per  tant,  segons l’apartat  73.3  de la  Llei  39/12015,  fins  que l’Administració no

aprovi la llista provisional d’adjudicació de places, que és quan es té a l’interessat

decaigut en el dret al tràmit de presentar l’ordre de priorització, es pot acceptar

l’actuació de l’interessat ( en el nostre cas la presentació de l’ordre de priorització

de municipi), i absolutament totes les sol·licituds de priorització de places foren

realitzades amb anterioritat a la publicació de la llista provisional esmentada.  Així

ho declara la jurisprudència del Tribunal Suprem:

La jurisprudencia de este  Tribunal  ha afirmado,  en relación con la  tramitación

procesal del recurso contencioso-administrativo, la viabilidad de la presentación

de escritos por las partes procesales una vez vencido el plazoestablecido para el

trámite  de  referencia,  siempre  que  tenga  lugar  antes  de  la  notificación  de  la

resoluciónque declara precluído el trámite, e incluso en el mismo día en que esa

notificación se produce,  con la únicaexcepción de los  plazos para interponer o
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preparar los recursos ( SSTS de 4 de abril de 2010, RC 5872/2006, y 3 de mayo de

2011, RC 1852/2007). La respuesta de este Tribunal Supremo acerca de si cabría

tener válidamentepor presentados los escritos que se registran una vez vencido el

plazo establecido, pero en todo caso antes deque se notifique la resolución que

declara perdido el trámite ha sido claramente positiva. En esta línea dijimosen la

STS de 4 de mayo de 2010 (RC 5872/2006) que salvo en los supuestos establecidos

para establecero preparar el recurso, la regla general es que los plazos procesales

son susceptibles de beneficiarse del mecanismo de la rehabilitación.

Per tot això, no es possible estimar les al·legacions de la Sra. Navarro que a més

de consistir en suposicions realitzades per ella mateixa no es corresponen amb la

realitat.

Conclusió

Inform a favor de desestimar les pretensions formulades en l’escrit d’al·legacions

de  la  Senyora  Navarro,  contra  la  llista  provisional   d’aprovats  i  proposta

provisional d’adjudicacions de places del mencionat procés  unificat per cobrir les

places  de  la  categoria  de  policia  dels  municipis  d’Alcúdia,  Algaida,  Andratx,

Binissalem,  Bunyola,  Calvià,  Campanet,  Campos,  Ciutadella,  Consell,  Deià,  es

Mercadal,  Estellencs,  Formentera, Inca,  Llucmajor,  Manacor,  Mancor de la Vall,

Muro, Palma, Pollença, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Sant

Llorenç des Cardassar,  Santanyí i  Son Servera (BOIB núm.128, d’1 d’octubre de

2022).

La cap del servei de règim jurídic

Marta Sureda Mora
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