Parlament de les Illes Balears
Resolució en relació a la convocatòria per proveir mitjançant el sistema de lliure designació una plaça
vacant i dotada pressupostàriament del Cos d’uixers/Cos d’administratius per ocupar el lloc de treball
d’uixer major.
Antecedents
La relació de llocs de treball del Parlament de les Illes Balears contempla la plaça d’uixer major, del grup
C, subgrup C1/C2, complement de destí 19 i complement específic de 1228,86 € mensuals, vacant i
dotada pressupostàriament.
L’adscripció de l’esmentada plaça és al Cos d’uixers/Cos d’administratius del Parlament de les Illes
Balears.
L’article 79 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, estableix que:
‘1. La lliure designació és el sistema de provisió dels llocs que tenen establert aquest sistema en la
relació de llocs de feina, pel fet que impliquen una elevada responsabilitat o que requereixen una
confiança personal per exercir-ne les funcions. En conseqüència, es proveiran per lliure designació els
llocs següents:
a. Els de caràcter directiu.
b. Els de secretari o secretària personal o xofer o xofera d’alt càrrec.
c. Els adscrits al Gabinet de Presidència de les Illes Balears o al dels consellers o les conselleres.
d. Aquells altres en què així ho estableixi la relació de llocs de feina, atesa la naturalesa de les seves
funcions.
2. Correspon al conseller o a la consellera o a l’òrgan equivalent al qual està adscrit el lloc de feina de
lliure designació proposar-ne l’adjudicació´.
Per altra banda, l’article 80 del 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, disposa que:
1. ‘La lliure designació amb convocatòria pública consisteix en l’apreciació discrecional per l’òrgan
competent de la idoneïtat dels candidats en relació amb els requisits exigits per al
desenvolupament del lloc.
2. Les lleis de la Funció Pública que es dictin en relació al desenvolupament del present Estatut
establiran els criteris per determinar els llocs que per la seva especial responsabilitat i confiança
poden cobrir-se pel procediment de lliure designació amb convocatòria pública.
3. L’òrgan competent per al nomenament podrà recavar la intervenció d’especialistes que
permetin apreciar la idoneïtat dels candidats.
4. Els titulars dels llocs de feina ocupats pel procediment de lliure designació amb convocatòria
podran ser cessats discrecionalment. En el cas de cessament, se’ls assignarà un lloc de treball
conformement al sistema de carrera professional propi de cada Administració Pública i amb les
garanties inherents de l’esmentat sistema´.
També, l’article 55.1 de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears regula que: ´La provisió
de llocs de feina del personal al servei del Parlament de les Illes Balears s’inspira en els principis de
mèrit, de capacitat i antiguitat, mitjançant la corresponent convocatòria pública que ha d’establir els
requisits exigits per a l’accés a la plaça convocada, de conformitat amb el que es preveu a les relacions
de llocs de feina’.
L’article 55.2 de l’esmentat Estatut preveu que: ´El sistema ordinari per proveir les places és el concurs.
Excepcionalment, es poden cobrir pel sistema de lliure designació els llocs que així ho tenguin
assenyalat específicament a la relació de llocs de feina´. La plaça d’uixer major s’ha de proveir pel
sistema de lliure designació perquè així ho estableix la Relació de Llocs de Treball.
Finalment, l’article 55.4 de la norma anterior estableix que: ´Quan el sistema que s’hagi d’emprar sigui
el de lliure designació, correspon al lletrat oficial major formular la proposta corresponent i a la Mesa
del Parlament fer-ne el nomenament´.
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Aquesta convocatòria s’ha traslladat a la Junta de Personal que ha realitzat les observacions oportunes.
Per tots aquests motius, la Mesa del Parlament, en sessió de dia 19 de juny de 2018, atesa la necessitat i la
urgència per cobrir la plaça esmentada i atendre amb eficàcia i eficiència les tasques d’organització i
planificació del treball dels uixers i assignades a l’uixer major i d’acord amb el que estableix l’article 55 de
l'Estatut de personal del Parlament de les Illes Balears, acorda d’aprovar la resolució de la convocatòria per
proveir pel sistema de lliure designació una plaça d’uixer major vacant i dotada pressupostàriament del Cos
d’uixers/Cos d’administratius.
Resolució
1. Aprovar la convocatòria per proveir mitjançant el sistema de lliure designació una plaça vacant i
dotada pressupostàriament del Cos d’uixers/Cos d’administratius per ocupar el lloc de treball
d’uixer major, atès que l’esmentada plaça roman vacant i dotada pressupostàriament.
2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que s’adjunten com a annex I
d’aquesta Resolució.
3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, en la pàgina
web del Parlament i en el tauler d’anuncis de la Institució.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es poden interposar els recursos següents:
a. Directament el recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir del dia següent de la publicació de la resolució.
b. El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes,
comptador a partir del dia següent de la publicació de la present resolució. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició es pot interposar el recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de
rebre la notificació de la desestimació del recurs de reposició. Un cop transcorregut un
mes de la interposició del recurs potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la
resolució, s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Palma, sense limitació de temps.
c. No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi
pertinent. Tot això de conformitat amb els articles 25 a 30 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i els articles 113 i 114 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
A la seu del Parlament, 6 de juny de 2018
El president de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó
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ANNEX I
Bases de la convocatòria
1. Normes generals
Es convoca el procés selectiu per proveir mitjançant el sistema de lliure designació una plaça vacant i
dotada pressupostàriament del Cos d’uixers/ Cos d’administratius per ocupar el lloc de treball d’uixer
major, grup C, subgrup C1/C2, complement de destí 19 i complement específic de 1228,86 € .
2. Requisits
Per participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de complir, en la data
d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents:
a. Poden participar-hi tots els funcionaris de carrera del Cos d’uixers i del Cos d’administratius
del Parlament de les Illes Balears, que es trobin en situació de servei actiu o situació assimilada
o bé en qualsevol altra situació administrativa, excepte la de suspensió ferma, i amb un mínim
de dos anys d’antiguitat en la plaça d’uixer o d’administratiu.
b. Estar en possessió del títol C1 de català o equivalent, expedits per l’òrgan competent en
aquesta matèria de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per l’Escola Balear
d’Administració Pública o per l’escola oficial d’idiomes.
c. Posseir el carnet B de conduir.
d. En relació als funcionaris que es trobin en situació administrativa distinta a la de servei actiu i
que vulguin participar en aquesta convocatòria, en tot allò no previst en aquestes bases
s’estarà al que es disposa a l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears i de forma
supletòria al que regula el Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s’aprova el Reglament de
proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de
l’Administració de la CAIB.
3. Provisió
La resolució de la present convocatòria i la cobertura de la plaça es realitzarà pel sistema de lliure
designació segons regula l’article 55.4 de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears.
4. Presentació d’instàncies
a. El termini per presentar les instàncies serà de 15 dies hàbils comptadors des del següent al
dia en què es publiqui aquesta convocatòria al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.
b. Les instàncies, d’acord al model que figura a l’annex II, s’hauran de presentar al registre de
l’Oficialia Major de la Cambra.
c. Juntament amb la instància els candidats adjuntaran la certificació acreditativa de la seva
antiguitat com a funcionari de carrera del Parlament de les Illes Balears, de la plaça o
places ocupades en el Parlament de les Illes Balears o en altres administracions públiques i
de la situació administrativa actual, així com del títol C1 de català i carnet B de conduir o
equivalents.
d. L’aspirant adjuntarà el currículum corresponent; la veracitat de les dades lliurades seran
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responsabilitat de l’aspirant.
e. Al dia següent al d’acabament del termini de presentació de les sol·licituds, per part de
l’Oficialia Major, es publicarà al tauler d’anuncis i a la pàgina web del Parlament de les Illes
Balears la llista provisional d’admesos i exclosos. Aquells aspirants exclosos tindran 3 dies
hàbils per esmenar les deficiències. Finalitzat aquest termini es publicarà per part de
l’Oficialia Major la llista definitiva d’admesos i exclosos al tauler d’anuncis i a la pàgina
web de la Cambra.
5. Nomenament
a. L’oficiala major, un cop comprovat que els aspirants reuneixen els requisits exigits a la
base segona de la convocatòria, d’acord amb l’establert a l’article 55.4 de l’Estatut del
Personal del Parlament de les Illes Balears i segons el principi de discrecionalitat,
proposarà a la Mesa del Parlament el nomenament de l’aspirant que consideri més idoni
per ocupar la plaça, i si la Mesa ho aprova, el president del Parlament de les Illes Balears,
mitjançant la corresponent resolució n’efectuarà el nomenament corresponent. En el cas
que la Mesa no aprovi la proposta, es refusarà aquesta i la plaça continuarà vacant.
Tanmateix, si l’oficiala major considera que no hi ha aspirants idonis per ocupar la plaça,
proposarà a la Mesa que la convocatòria quedi deserta.
b. L’oficiala major o, per delegació d’aquesta, el cap de Recursos Humans, realitzarà les
funcions de secretari, en tot allò referent a notificacions, convocatòries, redacció d’actes i
en general amb totes les funcions que corresponguin al secretari en les comissions
tècniques de valoració.
c. El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria pel sistema de lliure designació serà
d’un mes comptador a partir de la data en la qual finalitzi el termini de presentació
d’instàncies.
6. Notificació i presa de possessió
a. Es notificarà a l’aspirant seleccionat o seleccionada la resolució de la Presidència amb el
nomenament corresponent, tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa, i es publicarà al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
b. El termini de presa de possessió de la plaça serà d’un mes, comptador des de la notificació del
nomenament, prèvia publicació d’aquest al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, tot
d’acord amb l’establert a l’article 15 de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears.
7.

Altres disposicions

En tot allò no previst en aquestes bases i a l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears, hom
s’ajustarà al que es disposa al Decret 33/1994, del 28 de març, pel qual s’aprova el Reglament de
proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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ANNEX II
Model d’instància

El/la funcionari/a del cos:_______________________________________
Sr./Sra.:_____________________________________________________
amb DNI núm.:__________________ i NRP núm.:_____________ que actualment ocupa la plaça
de:_____________________________
que
prengué
possessió
d’aquesta
el
dia:______________________ i que es troba en situació administrativa de:_____________________
Expòs que reunesc les condicions requerides a les bases de la convocatòria publicada al Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears, núm.:_______ de data:____________ i per la qual cosa,

Sol·licit ser admès o admesa a la convocatòria per cobrir la plaça d’uixer major del Parlament de les Illes
Balears pel sistema de lliure designació.
Per aquest motiu, adjunt la certificació acreditativa de l’antiguitat com a funcionari de carrera del
Parlament de les Illes Balears, de les places ocupades, de la situació administrativa actual i de
l’antiguitat a altres administracions publiques, així com del títol C1 de català i del carnet B de conduir o
equivalents.
També s’adjunta el currículum vitae.

A la seu del Parlament, ____ d________________ de 2018

Signatura

Molt Hble. Sr. President del Parlament de les Illes Balears
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