EDICTE
Per a general coneixement es fa pública la Resolució núm. 2020/155 del conseller
executiu del Departament de Serveis Generals, de data 3 de juliol de 2020, relativa als
recursos d'alçada presentats contra la valoració definitiva feta pel tribunal qualificador
dels mèrits presentats a la fase de concurs del procediment de selecció de personal
funcionari interí per cobrir places de bomber al Consell Insular de Menorca.
El Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter ordinari de 17 de juliol de
2017, acordà d’aprovar les Bases generals que han de regir el procediment de
selecció de personal funcionari interí i personal laboral temporal del Consell Insular de
Menorca (BOIB núm. 99, de 12 d’agost). Aquestes bases foren posteriorment
modificades per l’acord del Ple de 20 de novembre de 2017, publicant-se la nova
versió de les bases esmentades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 146, de
30 de novembre.
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El 17 de desembre de 2018, el Ple del Consell Insular de Menorca aprovà les bases
específiques del procediment de selecció de personal funcionari interí per cobrir places
de bomber al Consell Insular de Menorca. Aquestes bases es publicaren al Butlletí
Oficial de les Illes Balears núm. 160, de 22 de desembre.
El Ple del Consell Insular de Menorca adopta, en data 18 de febrer de 2019, un acord
de correcció d’errades de les bases específiques del procediment de selecció de
personal funcionari interí per cobrir places de bomber al Consell Insular de Menorca.
L’esmentat acord de correcció es publica al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 33,
de 12 de març.
El Consell Executiu aprova, en la sessió de caràcter ordinari de data 25 de febrer de
2019, la convocatòria del procediment de selecció de personal funcionari interí per a
cobrir places de bomber al Consell Insular de Menorca, fixant-se un termini de
presentació de sol·licituds de 20 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la
publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. L’esmentada
publicació es produeix el 19 de març de 2019.
Un cop publicada la llista de persones admeses i excloses, i designats els membres
del tribunal qualificador, es desenvolupen les tres primeres proves de la fase
d’oposició (test de coneixements, prova d’aptitud física i prova psicotècnica), restant
únicament pendents les proves mèdiques per a completar la primera de les quatre
fases que s’engloben dins aquest procés selectiu (fase d'oposició, fase de concurs,
fase de formació - curs selectiu - i fase de pràctiques).
D’acord amb l’establert a l’apartat 8.4 de les bases específiques, i per tal de determinar
les persones aspirants que seran convocades a la realització d’aquesta prova mèdica,
el tribunal qualificador passa a valorarar els mèrits de la fase de concurs a què fa
referència el punt 9 de les esmentades bases i, el 8 de novembre de 2019 en publica
la valoració provisional, obrint-se un termini de 10 dies hàbils per a la presentació de
les al·legacions que les persones interessades considerin oportunes.
Posteriorment, s’analitzen les al·legacions presentades dintre del termini establert i, el
13 de desembre de 2019, es publiquen les valoracions definitives.
Contra l'esmentada valoració definitiva es presenten els següents recursos
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d’alçada:
- Registre d’Entrada al CIM núm. GE/032322/2019, de 13 de desembre. Recurs
d’alçada presentat per Jaime Jorques Francés.
- Registre d’Entrada al CIM núm. 388, de 9 de gener de 2020 (Registre d’Entrada al
Consell Insular de Mallorca de 8 de gener de 2020). Recurs d’alçada presentat per
Gabriel Àngel Ramis Payeras.
- Registre d’Entrada al CIM núm. GE/0000413/2020 i núm. GE/0000506/2020, de 9 i
10 de gener, respectivament. Recurs d’alçada presentat per Roberto Parpal García.
- Registre d’Entrada al CIM núm. GE/0000433/2020, de 10 de gener. Recurs d’alçada
presentat per Juan Carlos Camps Melià.
- Registre d’Entrada al CIM núm. 466, de 10 de gener de 2020. Recurs d’alçada
presentat per Josep Isaías Salido Pons.
- Registre d’Entrada al CIM núm. 490, de 10 de gener de 2020. Recurs d’alçada
presentat per David Florit Alemany.
- Registre d’Entrada al CIM núm. 534, de 10 de gener de 2020. Recurs d’alçada
presentat per Francisco Pons Salord.
- Registre d’Entrada al CIM núm. 663, de 13 de gener de 2020. Recurs d’alçada
presentat per Miquel Aguiló Ainsa.
- Registre d’Entrada al CIM núm. 664, de 13 de gener de 2020. Recurs d’alçada
presentat per Marc Prats Robert.
- Registre d’Entrada al CIM núm. 665, de 13 de gener de 2020. Recurs d’alçada
presentat per Aitor Catchot Sintes.
D’acord l’article 118.2 de la LPACAP, el conseller executiu cap del Departament de
Serveis Generals remet un escrit a la resta d’aspirants informant de la presentació dels
recursos als quals s’ha fet referència a l’antecedent anterior i concedint-los un termini
d’audiència de 10 dies hàbils per a que puguin consultar l’expedient i presentar
aquelles al·legacions que considerin adients.
Dintre del termini d’audiència concedit es presenten els 21 escrits d’al·legacions
següents:
- Registre d’Entrada al CIM núm. 2835, de 6 de febrer de 2020. Al·legacions
presentades per Aitor Catchot Sintes.
- Registre d’Entrada al CIM núm. 2881, de 7 de febrer de 2020. Al·legacions
presentades per Joaquim Núñez Suay.
- Registre d’Entrada al CIM núm. 2897, de 7 de febrer de 2020. Al·legacions
presentades per David Florit Alemany.
- Registre d’Entrada al CIM núm. 2900, de 7 de febrer de 2020. Al·legacions
presentades per Daniel Woerner Borrás.
- Registre d’Entrada al CIM núm. GE/002951/2020 i núm. GE/003626/2020, de 7 i 13
de febrer de 2020 (Aquest darrer amb segell de Correus, sucursal núm. 12).
Al·legacions presentades per Enrique Mir Fuertes.
- Registre d’Entrada al CIM núm. GE/002954/2020, núm. GE/003024/2020, núm.
GE/003064/2020 i núm. GE/003791/2020, de 7, 10, 10 i 16 de febrer, respectivament..
Al·legacions presentades per Julia Rita Román.
- Registre d’Entrada al CIM núm. 2968, de 7 de febrer de 2020. Al·legacions
presentades per Lluís Pons Pons.
- Registre d’Entrada al CIM núm. 3096, de 10 de febrer de 2020. Al·legacions
presentades per Lluis Van Walré Camps.
- Registre d’Entrada al CIM núm. 3108, de 10 de febrer de 2020 (Registre d’Entrada al
Consell Insular de Mallorca de 6 de febrer de 2020). Al·legacions presentades per
Carlos Peinado Altadill.
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- Registre d’Entrada al CIM núm. 3113, de 10 de febrer de 2020 (Registre d’Entrada al
Consell Insular de Mallorca de 7 de febrer de 2020). Al·legacions presentades per
Javier Corredera Romero.
- Registre d’Entrada al CIM núm. 3201, de 11 de febrer de 2020. Al·legacions
presentades per Miquel Aguiló Ainsa.
- Registre d’Entrada al CIM núm. GE/003224/2020, de 11 de febrer. Al·legacions
presentades per Carlos Serra Monguió.
- Registre d’Entrada al CIM núm. 3474, de 12 de febrer de 2020 (Registre d’Entrada al
Consell Insular de Formentera de 6 de febrer de 2020). Al·legacions presentades per
Borja Daudero Huertas.
- Registre d’Entrada al CIM núm. 3506, de 13 de febrer de 2020 (Registre d’Entrada al
Conselleria de Salut i Consum de 12 de febrer de 2020). Al·legacions presentades per
Cristian Cifuentes Borrás .
- Registre d’Entrada al CIM núm. 3593, de 13 de febrer de 2020 (Registre d’Entrada al
Consell Insular de Mallorca d’11 de febrer de 2020). Al·legacions presentades per
Maria Dolores Izquierdo Roselló.
- Registre d’Entrada al CIM núm. GE/003659/2020, de 14 de febrer. Al·legacions
presentades per Miguel Ángel García Visiedo.
- Registre d’Entrada al CIM núm. 3726, de 14 de febrer de 2020 (Registre d’Entrada al
Conselleria de Salut i Consum de 14 de febrer de 2020). Al·legacions presentades per
Fausto Bernardo Gómez Pomar.
- Registre d’Entrada al CIM núm. 3855, de 17 de febrer de 2020. Al·legacions
presentades per Vinca Escandell Gascón.
- Registre d’Entrada al CIM núm. 4255, de 19 de febrer de 2020 (Registre d’Entrada a
l’Ajuntament de Palma de 13 de febrer de 2020). Al·legacions presentades per Xavier
Moreno Sastre.
- Registre d’Entrada al CIM núm. 4545, de 21 de febrer de 2020 (Registre d’Entrada al
Conselleria d’Afers Socials i ESports de 18 de febrer de 2020). Al·legacions
presentades per Antoni Guerrero Servera.
- Registre d’Entrada al CIM núm. 4769, de 24 de febrer de 2020. Al·legacions
presentades per Miguel Ángel Oliva Pérez.
El conseller executiu cap del Departament de Serveis Generals sol·licita l'emissió dels
corresponents informes que analitzin cada un dels recursos i de les al·legacions
presentades.
La disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19, acorda, amb efectes de 14 de març de 2020, la suspensió de termes i
terminis en els procediments administratius que tramitin les diferents administracions
públiques.
El Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat
pel Reial Decret 463/2020, deroga l’esmentada disposició addicional tercera o alhora
acorda l’aixecament de la suspensió de termes i terminis amb efectes d’1 de juny de
2020.
Vist l’informe emes per l’oficial major dia 15 de juny de 2020.
[...]
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Com a titular del Departament de Serveis Generals, en exercici de les competències
atribuïdes pel Decret de presidència núm. 425/2019 de 10 de juliol (BOIB núm. 95 ext.
d’11 de juliol de 2019) en relació amb els Decrets de presidència núm. 421/219 i núm.
422/2019 de 9 de juliol (BOIB núm. 93 ext. de 10 de juliol de 2019),
RESOLC:
PRIMER. Admetre a tràmit els recursos d’alçada presentats pels senyors Gabriel
Àngel Ramis Payeras Roberto Parpal García, Juan Carlos Camps Melià, Josep Isaías
Salido Pons, David Florit Alemany, Francisco Pons Salord, Miquel Aguiló Ainsa, Marc
Prats Robert, Aitor Catchot Sintes.
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Admetre a tràmit el recurs presentat pel senyor Jaime Jorques Francés.
Admetre a tràmit de les al·legacions presentades pels senyors Aitor Catchot Sintes,
Enrique Mir Fuertes, Julia Rita Román, Daniel Woerner Borrás, Lluís Van Walré
Camps, Javier Corredera Romero, Borja Daudero Huertas, Joaquim Núñez Suay, Lluís
Pons Pons, Miquel Aguiló Ainsa, Cristian Cifuentes Borrás, Xavier Moreno Sastre,
María Dolores Izquierdo Rosselló, Miguel Ángel García Visiedo, David Florit Alemany,
Fausto Bernardo Gómez Pomar, Carlos Peinado Altadill, Vinca Escandell Gascón,
Carlos Serra Monguió i Miguel Ángel Oliva Pérez.
Admetre a tràmit l’escrit presentat pel senyor Antoni Guerrero Servera com a un escrit
d’al·legacions i no com a recurs d’alçada.
SEGON. Estimar parcialment els vuit recursos d’alçada presentats pels senyors
Roberto García Parpal, Juan Carlos Camps Melià, Josep Isaías Salido Pons, David
Florit Alemany, Francisco Pons Salord, Miquel Aguiló Ainsa, Marc Prats Robert i Aitor
Catchot Sintes en allò que fa referència a la valoració de les titulacions acadèmiques
de grau, especialització, postgrau, màster, doctorat o investigació impartits per una
universitat (apartat 2.1).
Desestimar els altres dos recursos d’alçada presentats en aquest assumpte pels
senyors Jaime Jorques Francés i Gabriel Àngel Ramis Payeras.
Desestimar en aquest punt les al·legacions presentades pels senyors Enrique Mir
Fuertes, Julia Rita Román, Daniel Woerner Borrás, Lluís Van Walré Camps, Javier
Corredera Romero, Borja Daudero Huertas, Joaquim Núñez Suay, Lluís Pons Pons,
Antoni Guerrero Servera, Miguel Ángel García Visiedo i Carlos Serra Monguió.
Estimar les al·legacions dels 4 aspirants que demanaven que no es valoressin aquest
tipus de titulacions (senyors Cristian Cifuentes Borrás, Maria Dolores Izquierdo
Rosselló, Xavier Moreno Sastre i Fausto Bernardo Gómez Pomar).
TERCER. Desestimar parcialment dels set recursos d’alçada presentats pels senyors
Gabriel Àngel Ramis Payeras, Roberto Parpal García, Juan Carlos Camps Melià,
Josep Isaías Salido Pons, David Florit Alemany, Francisco Pons Salord i Miquel Aguiló
Ainsa en allò que fa referència a la valoració de les titulacions acadèmiques de cicles
formatius i que tenguin relació directa amb funcions i contingut professional del lloc de
feina a cobrir (apartat 2.2).
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No admetre les peticions de quatre dels set recurrents esmentats (senyors Roberto
Parpal García, Juan Carlos Camps Melià, Josep Isaías Salido Pons, David Florit
Alemany, Francisco Pons Salord i Miquel Aguiló Ainsa) sobre la no valoració de més
d’un curs de formació professional de la mateixa família.
Estimar de les cinc al·legacions presentades sobre aquesta matèria pels senyors
Enrique Mir Fuertes, Lluis Pons Pons, Antoni Guerrero Servera, Miguel Ángel García
Visiedo i Carlos Serra Monguió. Estimar parcialment la presentada pel senyor Miguel
Ángel Oliva Pérez.
Desestimar les al·legacions presentades sobre aquest aspecte pels senyors Lluis Van
Walré Camps, Cristian Cifuentes Borrás, Maria Dolores Izquierdo Rosselló, Fausto
Bernardo Gómez Pomar i Julia Rita Román.
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QUART. No admetre a tràmit el recurs presentat pel senyor Roberto Parpal García en
allò que fa referència a la suposada nul·litat de la nota incorporada a l’apartat 3 del
barem de mèrits de les bases específiques.
CINQUÈ. No admetre a tràmit l’al·legació presentada pel senyor Xavier Moreno Sastre
en tot allò que fa referència al caràcter subjectiu del barem de mèrits que consta a les
bases específiques.
SISÈ. Desestimar parcialment els recursos d’alçada presentats pels senyors Josep
Isaías Salido Pons, Marc Prats Robert i Aitor Catchot Sintes en allò que fa referència
d’una forma o altra a l’apartat 3 del barem de mèrits relatiu a la valoració dels cursos
de formació que tenguin relació directa amb funcions, contingut professional i nivell
tècnic del lloc de feina a cobrir, incloent les assignatures o mòduls no aportats dins
l’apartat de titulació. Desestimar parcialment, en la part que s’hauria d’admetre a
tràmit, del recurs del senyor Roberto Parpal García.
Estimar totalment els escrits d’al·legacions del senyor Vinca Escandell Gascón i
parcialment el del senyor Lluis Van Walré Camps en allò que fa referència a la
valoració de cursos amb relació directa que no pertanyen a activitats subaquàtiques,
però no la possibilitat d’incloure els crèdits restants de les assignatures que formen
part d’una titulació acadèmica un cop superat els punts màxims que es poden atorgar
a través de l’apartat 2.
Desestimar les al·legacions presentades en aquesta matèria per la senyora Maria
Dolores Izquierdo Rosselló i els senyors David Florit Alemany, Cristian Cifuentes
Borrás i Fausto Bernardo Gómez Pomar.
SETÈ. Estimar parcialment els quatre recursos d’alçada presentats pels senyors
Roberto Parpal García, Josep Isaías Salido Pons, Marc Prats Robert i Aitor Catchot
Sintes en allò que fa referència a la valoració de mèrits obtinguts fora del termini de
presentació de sol·licituds. Estimar parcialment les quatre al·legacions presentades
pels senyors Júlia Rita Román, Cristian Cifuentes Borrás, Maria Dolores Izquierdo
Rosselló i Fausto Bernardo Gómez Pomar que inclouen aquesta argumentació.
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VUITÈ. No admetre a tràmit aquella part dels recursos d’alçada presentats pels
senyors Roberto Parpal García, Juan Carlos Camps Melià i Francisco Pons Salord en
allò que fa referència a la no valoració del títol de batxillerat.
No acceptar les al·legacions presentades en el mateix sentit pels senyors Júlia Rita
Román i Miquel Aguiló Ainsa. Estimar l’al·legació presentada en aquest tema pel
senyor Lluís Van Walré Camps.
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NOVÈ. Desestimar parcialment els recursos d’alçada presentats pels senyors Roberto
Parpal García, Josep Isaías Salido Pons i Miquel Aguiló Ainsa en allò que fa
referència, respectivament, a la valoració de les titulacions d’idiomes del punt 2.3 del
barem de mèrits, l’experiència professional com a transportista repartidor de camió, les
hores acreditades com a voluntari de Creu Roja i la valoració de l’experiència
professional en aquella mateixa entitat com a experiència a l’Administració pública.
DESÈ. Estimar parcialment l’al·legació presentada per la senyora Julia Rita Román
sobre la valoració de les assignatures del seu curs de postgrau de teràpia manual
avançada, la qual cosa suposa el manteniment de la puntuació atorgada en aquest
punt per part del tribunal qualificador.
Desestimar les al·legacions presentades pels senyors Cristian Cifuentes Borrás, María
Dolores Izquierdo Rosselló i Antoni Guerrero Servera en allò que fan referència, en el
cas dels dos primers al·legadors, a la anul·lació o rectificació dels punts 2.1, 2.2 i 3.1
de les bases específiques, i a la valoració de l’experiència professional com a
treballador autònom en el cas del tercer interessat.
ONZÈ. Notificar la present resolució a cadascuna de les persones interessades.
La qual cosa us comunic perquè en prengueu coneixement i tengui els efectes que
corresponguin, al mateix temps que us faig saber que contra l'acord precedent, que
posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant
el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos a partir de
l'endemà de la data de recepció d'aquesta notificació, tot això sens perjudici que
pugueu utilitzar qualsevol altre recurs que considereu procedent en dret.
Tot això d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula de la jurisdicció
contenciosa administrativa, i a la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Finalment, escau d'indicar que la interposició dels recursos pertinents no suspèn
l'eficàcia de la resolució impugnada ni interromp els terminis que se'n puguin derivar,
excepte que l'autoritat competent ho acordi expressament.
EL CONSELLER EXECUTIU DE SERVEIS GENERALS
José Pastrana Huguet
Signat a Maó en la data de la signatura electrònica
que consta en aquest document.
Josep Pastrana Huguet
16/07/2020 12:47:17
Signatura electrònica
Maó
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