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

Maria Sánchez Nogales  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 Alicia Maria Sánchez Nogales 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  13  de  febrer  va  tenir  entrada  escrit  d’al·legacions  interposat  per  la

senyora Alicia Maria Sánchez Nogales contra l’esmentada llista.

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

places per considerar que la reserva de places s’ha de fer pel total de places

convocades en el marc del procés unificat ( 101 places) i que en total serien 40

places i no 38, també es mostra disconforme amb l’arrodoniment a la baixa.

Al·lega que es tracta d’una sola convocatòria i el criteri matemàtic estàndard

dels arrodoniments.
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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 senyora Sánchez:

Pel que fa al còmput de les places amb reserva: 

La Disposició addicional tercera  de la Llei 4/2013, de 17 de juliol,  «Mesures de

foment de la igualtat en l’ocupació pública»  estableix que:

1. Els ajuntaments han d’impulsar les accions positives previstes en la normativa

d’igualtat  de  gènere  a fi  d’aconseguir  una  composicí  equilibrada  de  les

plantilles de policia local.

2. En les convocatòries per accedir a les diferents categories de la policia local i a

les policies locals dels ajuntaments que no hagin constitüt cos de policia local, es

determinarà el nombre de places que haurien de cobrir-se amb dones per complir

amb l’objectiu d’equilibrar la pres̀ncia de dones i homes en la plantilla de la

policia  local,  d’acord  amb  el  que  preveu  el  pla  d’igualtat  de  cada  ajuntament.

Aquest nombre de places serà proporcional als objectius perseguits, i no pot ser

superior al 40% de les places convocades, ni inferior al percentatge que s’estableixi

raonablement  atenent  el  pla  d’igualtat  de  cada  ajuntament  i  a  les  dades

estadístiques històriques sobre el percentatge de dones que concorren i superen

els processos selectius.

Com a regla general, fins que els ajuntaments no elaborin aquests plans d’igualtat,

el percentatge mínim no pot ser inferior al 25% sempre que es convoquin més de

3 places.

La disposició addicional tercera «Mesures de foment de la igualtat en l’ocupació

pública» de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, obliga a «cada ajuntament» a realitzar

un  percentatge  de  reserva  de  dones  quan  convoca  més  de  tres  places  amb

l’objectiu d’equilibrar les seves plantilles, la interpretació defensada per l’aspirant

pot dur a aplicacions tan absurdes com que la reserva s’apliqui a la plantilla de

sols uns pocs ajuntaments (  en funció de les notes la reserva podria anar per

sobre del 40% -infringint la legalitat- a l’Ajuntament de Palma i Calvià que són els

que  tenen  una  major  demanda,  i  alguns  Ajunatments  que  haurien  de  tenir

reserva  podria  resultar  que  no  tinguessin  cap  dona,  resultat  que  és  del  tot

incongruent  amb la finalitat  que persegueix la  norma).  Per tant,  aplicar-ho de

forma conjunta al total de places convocades no garanteix que la reserva de legal

es compleixi en les plantilles dels ajuntaments convocants i s’infringiria la finalitat

perseguida per la llei.

L’aspirant  al·lega  que  la  disposició  addicional  tercera  diu  textualment  «llista

única», però s’ha de tenir present que les normes s’han d’interpretar, per aplicació
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del propi article 3.1 del Codi civil : «(...) segons el sentit propi de les seves paraules,

en relació amb el context, els antecedents històrics i legislatius, i la realitat social

del temps en què han de ser aplicades,  atesos fonamentalment l’esperit i la

finalitat d’aquelles», per tant aquesta disposició s’ha d’interpretar en el context

d’una convocatòria individual no en el marc d’un procés unificat i el que pretén és

regular l’adjudicació de places quan s’aplica la reserva. 

Per  altra  banda,  el  fet  que  es  tramiti  un  procés  unificat  per  delegació  de

competències no altera la titularitat de la competència pròpia dels ajuntaments,

així ho declara l’article 8.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del

sector públic. La reserva de places s’aplica als ajuntaments que convoquin més de

tres places i en el percentatge que estableixi els seus propis plans d’igualtat i amb

l’objectiu  d’equilibrar  la  plantilla  d’aquell  ajuntament.  El  fet  de  delegar  la

competència de la gestió de la convocatòria en l’EBAP no justifica alterar aquesta

obligació legal, ni habilita a l’EBAP a entendre el conjunt de places convocades

com una sola plantilla.

Pel que fa a l’arrodoniment ja s’explica al comunicat que en cap cas es pot superar

el 40% de p̀laces reservades en aquell ajuntament per propi «imperatiu legal»

Conclusí

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

de  la  Senyora  Sánchez,  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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