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dels dos anys algun dels permutants sol·liciti la jubilació voluntària. En aquest
cas els permutants retornaran a la destinació d’origen.
Finalment, el personal funcionari que obtengui destinació mitjançant una
permuta ha de romandre un mínim de dos anys en els lloc de feina permutat.
5.L’article 13 a del Decret 23/2011, de 5 d’agost, del president de les Illes
Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de
les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, atribueix l’exercici de la competència en matèria de funcionaris amb
habilitació de caràcter estatal a la Conselleria d’Administracions Públiques, mitjançant la Direcció General de Funció Pública, Administracions Públiques i
Qualitat dels Serveis.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1.Autoritzar la senyora Mª del Mar Estarellas Pascual, funcionària amb
habilitació de caràcter estatal de la subescala de secretaria intervenció, titular del
lloc de secretaria intervenció de l’Ajuntament de Ses Salines, i el senyor Jaime
Marce Perelló, funcionari amb habilitació de caràcter estatal de la subescala de
secretaria intervenció, titular del lloc de secretaria intervenció de l’Ajuntament
de Porreres, per permutar entre sí, de conformitat amb la legislació vigent, assumint cada funcionari les obligacions i els deures propis del lloc de feina permutat, i gaudint dels drets econòmics i d’altre ordre inherents als mateixos.
2.Disposar que no es podrà autoritzar, en el termini de cinc anys, cap altra
permuta a qualsevol dels funcionaris interessats, a partir de la data de l’efectivitat d’aquesta Resolució.
3.Considerar que la permuta té caràcter definitiu. Si algun dels permutants
sol·licitàs la jubilació voluntària en el termini de dos anys, l’altre hauria de retornar a la destinació d’origen.
4.Disposar que els funcionaris afectats per la permuta han de romandre un
mínim de dos anys en el lloc de feina permutat.
5.Notificar aquesta Resolució als interessats, a l’Ajuntament de Ses
Salines, a l’Ajuntament de Porreres i al Col·legi de Secretaris, Interventors i
Tresorers d’aquesta Comunitat Autònoma.
6.Publicar la Resolució en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller
d’Administracions Públiques en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació de la Resolució, d’acord amb
l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Marratxí, 23 de març de 2012
El conseller
José Simón Gornés Hachero

—o—
Num. 6134
Resolució del conseller d’Administracions Públiques per la qual
es dicten mesures per garantir les necessitats urgents de cobrir
places de funcionaris interins en les categories de policia turística i els seus auxiliars en els municipis de les Illes Balears
Antecedents
1.L’article 8 de la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de les policies
locals, estableix que els municipis de les Illes Balears, en consideració a la seva
realitat socioeconòmica peculiar, poden crear, en les seves plantilles de personal
funcionari, places de policia turístic. En els municipis sense cos de policia local
les places seran de policies auxiliars turístics.
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L’article 10 regula les funcions de coordinació que té atribuïdes la conselleria competent en matèria de coordinació de policies locals, entre les quals
hem de destacar l’establiment dels mitjans necessaris per garantir les funcions
establertes en la llei i en les seves disposicions reglamentàries.
D’altra banda, l’article 34 de la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació
de les policies locals, regula la provisió temporal i urgent de llocs de feina, i atribueix competències a la conselleria competent en matèria de coordinació de
policies locals quan els ajuntaments no tenen constituïda la borsa de personal
funcionari interí de les categories corresponents, atès que disposa que, quan un
ajuntament tengui necessitat de proveir llocs de feina de forma urgent i temporal en les diferents categories dels cossos de policia local o policies auxiliars,
s’han de nomenar interinament els aspirants que formin part de la borsa de treball de què disposi l’ajuntament. Si la borsa s’ha exhaurit o té una antiguitat
superior als dos anys, l’ajuntament pot convocar-ne una de nova o bé acudir a
la borsa permanent de la conselleria competent en matèria de coordinació de
policies locals.
Així mateix, l’article 29 disposa que els ajuntaments poden encarregar al
Govern de les Illes Balears la convocatòria i la realització dels processos selectius.
2.El títol III del Decret 67/2007, de 7 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament marc de mesures urgents de les policies locals de les Illes Balears,
regula la coordinació de policies locals. L’article 9 estableix que la coordinació
té per objecte determinar els criteris necessaris per millorar l’adequació de la
formació, l’organització, la dotació i l’actuació de les policies locals al sistema
i a les finalitats generals de la seguretat pública, en les funcions que legalment
tenguin assignades, com també fixar els mitjans per a l’homogeneïtzació personal, tècnica i material, per tal d’aconseguir una acció conjunta de tots els serveis
de policia local de les Illes Balears, orientada cap a la millora de la seva eficàcia i la seva professionalitat al servei dels ciutadans que es trobin en l’àmbit
territorial de les Illes Balears, sense perjudici de l’autonomia municipal.
D’altra banda, l’article 12 disposa que la Conselleria d’Interior (actualment Conselleria d’Administracions Públiques) és l’òrgan de l’Administració
de la Comunitat Autònoma encarregat d’impulsar i desplegar les directrius del
Govern de les Illes Balears en matèria de coordinació de policies locals.
3.L’article 4 del Decret 105/2004, de 23 de desembre, pel qual es regula
el règim jurídic i l’organització de l’Escola Balear d’Administració Pública,
estableix, entre les funcions de l’Escola Balear d’Administració Pública, en desenvolupament de les seves finalitats i amb caràcter enunciatiu i no limitador:
a) Promoure, organitzar i gestionar la formació, el reciclatge i el perfeccionament del personal de la comunitat autònoma i, si escau, de la resta d’administracions del seu àmbit territorial.
b) Gestionar els processos de selecció de personal i de promoció interna,
com també els concursos de provisió de llocs de feina, de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i, si escau, de la resta d’administracions del seu
àmbit territorial.
4.L’any 2011 la presidenta de l’EBAP va convocar, mitjançant la
Resolució de 20 d’abril de 2011 (BOIB núm. 69, de 10 de maig), un concurs per
formar part d’una borsa d’aspirants a places vacants de policia local turístic i els
seus auxiliars, com a funcionaris interins en els municipis de les Illes Balears,
la vigència del qual finalitzà el 31 de desembre de 2011. D’altra banda, alguns
ajuntaments no han constituït cap borsa de funcionaris interins dels cossos de
policia, o les borses constituïdes han finalitzat la seva vigència, que, com a
màxim, és de dos anys.
5.En vista de la propera temporada turística, es preveu la necessitat de
cobrir amb caràcter d’urgència llocs de feina de policia turística i de policia
auxiliar turística en diversos ajuntaments de les Illes Balears i, a causa de determinades mancances d’infraestructura i mitjans materials, l’EBAP no ha pogut
constituir una borsa permanent de funcionaris interins dels cossos de policia
local de les llles Balears.
6.En virtut de les competències en matèria de coordinació de policia local
que té atribuïda la Conselleria d’Administracions Públiques, i a l’efecte de complir l’interès general de seguretat pública, amb les funcions que legalment tenen
assignades les policies locals, és necessari establir unes mesures de coordinació per tal d’homogeneïtzar la provisió de vacants que respongui a necessitats
urgents dels ajuntaments que encara no hagin pogut constituir la borsa corresponent, o en què aquesta s’hagi exhaurit o tengui una antiguitat superior als dos
anys, per poder dur a terme les seves competències de policia durant la pròxima
temporada turística.
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Per tot això, dict la següent
Resolució
1.Declarar conclosa la borsa de funcionaris interins per cobrir vacants de
la categoria de policia local turístic i d’auxiliar de policia turístic, convocada per
la consellera d’Innovació, Interior i Justícia mitjançant la Resolució la
Resolució de 20 d’abril de 2011 (BOIB núm. 69, de 10 de maig), atès que la
seva vigència va finalitzar el 31 de desembre de 2011.
2.Instar als ajuntaments que no tenguin una borsa vigent de funcionaris
interins de les categories de policia turística i dels seus auxiliars a convocar un
procediment per constituir la borsa per cobrir les places que siguin necessàries
per a l’any 2012.
3.Aprovar mesures urgents per garantir que es puguin cobrir les necessitats de personal de policia turística i de policia turística auxiliar dels ajuntaments
de les Illes Balears fins que tenguin constituïda la seva borsa, durant l’any 2012,
en els termes que s’especifiquen en l’annex d’aquesta Resolució.
4.Establir un termini de dos mesos des de la publicació d’aquesta
Resolució, a l’efecte que els ajuntaments la borsa dels quals quedi exhaurida i
no puguin cobrir les vacants de l’any 2012, comuniquin a l’Institut de Seguretat
Pública de les Illes Balears el nombre de vacants de policies turístics i dels seus
auxiliars a l’efecte de convocar, si escau, amb caràcter d’urgència, un concurs
per constituir una borsa per a l’any 2012.
5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller
d’Administracions Públiques en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver estat publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord
amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i de
l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat
aquesta Resolució, d’acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998 , de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Marratxí, 16 de març de 2012
El conseller d’Administracions Públiques
José Simón Gornés Hachero

ANNEX
Mesures urgents per nomenar funcionaris interins de les categories de
policia turístic i de policia auxiliar turístic
1.Els ajuntaments de les Illes Balears que no tenguin constituïda la borsa
de personal funcionari interí corresponent o en què aquesta estigui exhaurida o
tengui una antiguitat superior als dos anys, en el cas que hagin de cobrir amb
caràcter d’urgència alguna plaça de les categories de policia turística o de policia auxiliar turística, podran nomenar les persones que van prestar serveis en la
categoria corresponent a l’ajuntament respectiu durant l’any 2011, fins que s’hagi constituït la borsa pertinent.
2.Els nomenaments derivats d’aquestes mesures només poden referir-se a
les persones que van prestar servei en el mateix ajuntament de l’àmbit de les
Illes Balears i el nomenament de les quals, a més, va ser en virtut d’un procediment obert d’una borsa de l’ajuntament o de l’EBAP.
3.Això no obstant, els ajuntaments estan obligats a constituir les seves
borses i, a partir de la seva constitució, s’ha de nomenar les persones que corresponguin, segons l’ordre de prelació, per tal de complir les prescripcions legalment establertes a la Llei de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears.
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4. Per al nomenament dels funcionaris interins que van prestar serveis
l’any 2011, en aplicació d’aquestes mesures, s’han de respectar els principis d’igualtat, objectivitat, publicitat i transparència en la selecció. A aquest efecte,
s’estableixen de forma orientativa els criteris que garanteixen els principis indicats, sense perjudici que els ajuntaments n’apliquin, a més, d’altres que considerin oportuns:
a) La puntuació obtinguda en el concurs convocat per la Resolució de 20
d’abril de 2011 (BOIB núm. 69, de 10 de maig), en el cas que el funcionari interí hagi estat nomenat mitjançant la borsa de l’EBAP, o la puntuació de la borsa
de l’ajuntament respectiu.
b) La durada del nomenament durant l’any 2011.
c) Els informes favorables o desfavorables de la prefectura de la plantilla
de policia corresponent. Es valorarà desfavorablement que la persona interessada tingui en tramitació un expedient disciplinari.
d) El fet d’haver renunciat o no al nomenament.
5.Els ajuntaments han de comunicar la relació nominal dels funcionaris
que han estat o seran nomenats en virtut de les mesures urgents regulades en
aquesta Resolució.
6.Així mateix, els ajuntaments hauran de comunicar al Registre de les
policies locals, dependent de la Direcció General d’Interior, Emergències i
Justícia, tots els canvis en la situació administrativa que resultin per l’aplicació
del contingut d’aquesta Resolució.
7.Les persones que com a conseqüència de l’aplicació de les mesures
urgents renovin els seus nomenaments com a funcionaris interins de les categories indicades, no podran participar en la borsa de policia turístic i els seus auxiliars que, si escau, convoqui l’Escola Balear d’Administració Pública per a l’any
2012.

—o—
Num. 6350
Resolució de la directora general de Funció Pública per la qual
es cita a termini les persones interessades en l’expedient corresponent al recurs contenciós administratiu interposat pel senyor
Juan Llompart Lliteras contra la inactivitat material de
l’Administració per no efectuar cursos de dispensa de titulacions
en la promoció interna de la policia local, prevists a la Disposició
Transitoria Tercera de la Llei 6/2005, de 3 de juny, de
Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears
Fets
1.El senyor Juan Llompart Lliteras ha interposat recurs contenciós administratiu, actuacions núm. 578/2011, que es segueix pels tràmits del procediment
ordinari davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca,
contra la inactivitat material de l’Administració per no efectuar cursos de dispensa de titulacions en la promoció interna de la policia local, prevists a la
Disposició Transitoria Tercera de la Llei 6/2005, de 3 de juny, de Coordinació
de les Policies Locals de les Illes Balears.
Fonaments de dret
L’article 49 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Resolc
1.Citar les persones interessades en l’expedient administratiu corresponent al recurs contenciós administratiu núm. 578/2011, que se segueix pels tràmits del procediment ordinari davant el Tribunal Superior de Justícia Sala
Contenciós Administratiu, per tal que puguin comparèixer en qualitat de codemandades i presentar-se davant aquest tribunal en el termini de nou dies des de
la notificació d’aquesta Resolució.
2.Comunicar a les persones interessades que si es presenten fora del termini indicat, se les considerarà com a part, sense que per això s’hagi de retrotraure ni interrompre el curs del procediment, i que si no s’hi presenten oportunament, continuarà el procediment en els seus tràmits, sense que sigui necessari fer-los cap notificació.
3.Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

