EDICTE
Per a general coneixement es fa públic el Decret de Presidència núm. 12, de data 20
de gener de 2021, relatiu a establir causa de força major la situació de confinament
domiciliari en els processos selectius del Consell Insular de Menorca.
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Dia 27 d’octubre de 2020 es publicà al BOIB núm. 183 l’Acord del Consell Executiu del
Consell Insular de Menorca de data 5 d’octubre de 2020, relatiu a la convocatòria
d’una borsa extraordinària de treball de tècnic/a d’educació en valors.
Mitjançant edicte publicat a la web d’oposicions del Consell Insular de Menorca, es fa
pública la Resolució núm. 2020/372 del conseller executiu del Departament de Serveis
Generals, de data 18 de desembre de 2020 de la llista d’admesos i exclosos a la
convocatòria de la borsa extraordinària de treball de tècnic/a d’educació en valors,
establint la data de 18 de gener a les 11 h. per a la realització de la prova específica.
Dia 18 de gener mitjançant correu electrònic i trucada telefònica prèvia a l’inici de la
prova, un dels candidats notifica al Consell Insular de Menorca que es troba en
quarantena a Ciutadella, motiu pel qual no pot anar a fer la prova i demana que en el
seu cas li postposin la realització de la mateixa. El candidat presentà posteriorment la
justificació de la situació de confinament mitjançant certificat de la UVAC.
Atès que ni les Bases generals que han de regir el procediment de selecció de
personal funcionari i personal laboral temporal del Consell Insular de Menorca,
aprovades pel Ple del Consell Insular en data 17 de juliol de 2017 (BOIB núm. 99 de
12/08/2017) i modificades per acord del Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió
de caràcter ordinari, de 20 de novembre de 2017 (BOIB núm. 146 de 30/11/2017), ni
les bases específiques aprovades per acord del Consell Executiu del Consell Insular
de Menorca de data 5 d’octubre de 2020, ni la normativa d’aplicació contempla
l’ajornament de la prova a un candidat per força major.
Atès que aquesta qüestió si va ser contemplada a les bases de l’Oferta Pública
d’Ocupació 2016-2017.
Atès que l’excepcional situació que s’està visquen fruit de l’epidèmia produïda pel
COVID 19 està imposant restriccions de moviment d’obligat compliment per a tots els
ciutadans en base a la protecció de la salut pública, consider necessari atendre la
petició del candidat establint que mentre duri la pandèmia, el confinament domiciliari
establert per l’UVAC o normativa de rang superior, serà considerat motiu de força
major i per tant possibilitarà la realització de la prova o proves en una data posterior a
l’establerta per a la resta de candidats.
Atès que actualment hi ha altres procediments selectius en marxa en els què es poden
produir situacions similars (assessor jurídic, economista, ...).
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Tenint en compte que les característiques concretes i el desenvolupament de les
proves de cada procediment selectiu es troben regulades a les bases específiques
corresponents, les quals s’aproven mitjançant acord del Consell Executiu i que el
decret de Presidència del Consell Insular de Menorca núm. 424/2019, de 10 de juliol,
relatiu a determinació de les atribucions del Consell Executiu, preveu que «en casos
d’urgència (...) correspondrà a aquesta presidència la resolució dels assumptes
competència d’aquest òrgan, sens que es vegi alterat, per aquest fet, el règim de
recursos aplicable».
Atès, per altra banda, que el decret de la presidència del Consell Insular de Menorca
núm. 425/2019, de 10 de juliol, relatiu a la determinació de les atribucions dels
consellers executius caps dels respectius departaments, estableix expressament que
«en els supòsits d’absència, malaltia o altre impediment dels consellers executius, el
conseller executiu corresponent serà suplert per la presidència del Consell Insular de
Menorca».
Com a presidenta del Consell Insular de Menorca, davant l’absència del conseller
executiu de Serveis Generals i en exercici de les competències atribuïdes pels decrets
anteriorment esmentats i per la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars,
RESOLC:
PRIMER: Atendre la petició del candidat en confinament domiciliari en el moment de la
realització de les proves de la convocatòria d’una borsa extraordinària de treball de
tècnic/a d’educació en valors, convocant-lo a una una nova prova dia 21 de gener a les
12,30 h. a la seu de Maó del Consell Insular de Menorca.
SEGON: Establir que en tots els processos per a la constitució de borses
extraordinàries i mentre duri la situació de pandèmia de COVID 19, la situació de
confinament domiciliari establerta per l’UVAC, serà considerada causa de força major,
establint un termini màxim de deu dies per a la realització d’una prova alternativa.
Aquest retard no pot impedir el desenvolupament normal de les proves previstes per a
la resta d’aspirants. L’aspirant haurà d’acceptar realitzar una prova alternativa i, en el
seu cas, s’incorporarà a la borsa un cop superades totes les proves establertes a les
bases generals i específiques.
TERCER. Donar compte d’aquesta resolució al Consell Executiu en la següent sessió
que tengui lloc i publicar-la en aquells mitjans que preveu la normativa vigent.
Contra l'acord precedent, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar els
recursos següents:
- En el termini d'un mes a partir de l'endemà del dia que rebeu aquesta notificació,
recurs potestatiu de reposició davant aquesta Presidència. Aquest recurs s'entendrà
desestimat si no se us ha notificat la resolució quan hagi transcorregut un mes des que
l'haguéssiu interposat. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició
podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
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Administratiu de Palma.
- En el termini de dos mesos a partir de l'endemà del dia que rebeu aquesta notificació,
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma
sempre que no haguéssiu interposat recurs potestatiu de reposició, atès que en aquest
cas haureu d'esperar que se’n dicti resolució.
Tot això sens perjudici que pugueu utilitzar qualsevol altre recurs que considereu
procedent en dret.
Tot l'anterior s’ajusta a 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.
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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.

Atentament.
La secretària
Rosa Salord Oleo
Signat a Maó en la data de la signatura electrònica
que consta en aquest document

Rosa Salord Oleo
21/01/2021 10:14:51
Firma
Maó
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