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Llicenciats en Dret, seleccions SOIB
Fets
1.

El 23 de juny de 2021 és va exhaurir la borsa de treball de Llicenciats en Dret de
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), creada al 2019 mitjançant oferta genèrica
SOIB.

2.

El 23 de juny de 2021 el director insular de Funció Pública del Consell de Mallorca va
comunicar que la borsa de treball de Llicenciats en Dret del Consell de Mallorca estava
exhaurida.

3.

A la Mesa de Sectorial de l’IMAS de data 13 de juliol de 2021 es varen negociar les
bases específiques per a la creació d’una nova borsa de treball de Llicenciats en Dret.

4.

Està previst la publicació en el BOIB la convocatòria d’una borsa de treball de
Llicenciats en Dret durant el mes d’agost.

5.

Està previst que l’esmentada borsa de treball sigui operativa el mes de novembre.

6.

Actualment hi ha propostes per a la cobertura de llocs de Llicenciats en Dret que no
es poden cobrir ja què no es disposa de borses de treball de Llicenciats en Dret a
l’IMAS ni en el Consell de Mallorca, i és necessari i urgent cobrir aquestes necessitats
perquè l’Administració de l’IMAS pugui continuar l’activitat administrativa i assistencial.

7.

En el arxius del Departament de Recursos Humans de l’IMAS consten les tres darreres
actes de selecció de personal de Llicenciats en Dret següents:
- Acta del 3 de juliol de 2017 de la selecció de personal funcionari interí – tècnic
superior Llicenciat en Dret -pel Servei Jurídic administratiu, mitjançant oferta
genèrica del SOIB.
- Acta del 2 de març de 2017 de la selecció de personal funcionari interí – tècnic
superior Llicenciat en Dret -pel Servei de Menors i Família (Secció Territorial
Llevant, mitjançant oferta genèrica del SOIB.
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- Acta del 4 d’octubre de 2016 de la selecció de personal funcionari interí – tècnic
superior Llicenciat en Dret -per el Servei Jurídic Administratiu, mitjançant oferta
genèrica del SOIB.

Fonaments de dret
1. La Disposició addicional cinquena de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de
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pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021
disposa:
«Validesa de borses exhaurides i ofertes genèriques de borses de treball de personal
funcionari interí
1. Durant l'any 2021, i de manera excepcional i degudament motivada, en cas
d'exhauriment de les borses vigents de personal funcionari interí formades per
qualsevol dels procediments prevists al Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual
s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, o quan aquestes borses
no siguin operatives per raó de la suspensió d'efectes derivada de la interposició de
recursos, o qualsevol altre motiu que impedeixi, dificulti o faci antieconòmica la crida
dels treballadors o la convocatòria d'una nova borsa, en aquest darrer cas
especialment per la situació sanitària, es podrà procedir d'acord amb qualsevol de les
dues alternatives següents:
a) Donar nova vigència, mitjançant una resolució de la consellera d'Administracions
Públiques i Modernització, a les tres darreres borses ja exhaurides, començant per la
més recent i fins a la de més antiguitat, mantenint en tot cas l'ordre de prelació
establert dins cada una d'aquestes borses.
b) Trametre oferta genèrica al Servei d'Ocupació de les Illes Balears en sol·licitud de
persones que reuneixin els mateixos requisits que es varen demanar per a la
constitució de les borses, sempre que amb això es garanteixi suficientment el
compliment dels principis d'igualtat, capacitat, mèrit i publicitat.
2. Les resolucions o les ofertes genèriques a què es refereixen les lletres a) i b) de
l'apartat anterior s'han de publicitar a les pàgines web de la Conselleria
d'Administracions Públiques i Modernització o, si s'escau, de l'administració insular o
local corresponent, de l'Escola Balear d'Administració Pública i del Servei d'Ocupació
de les Illes Balears.
3. La selecció dels candidats mitjançant ofertes genèriques s'ha de fer d'acord amb
criteris objectius, prèviament negociats a la Mesa Sectorial de Serveis Generals.
4. Així mateix, durant l'any 2021, i únicament a l'efecte de poder convocar borses de
personal funcionari interí pel procediment extraordinari previst en el Decret 30/2009
esmentat, s'ha d'entendre que les borses vigents estan exhaurides quan en aquestes
borses només hi hagi en la situació de disponible un 10% de les persones que
inicialment les varen constituir.

2. Vist que les borses de treball de Llicenciats en Dret estan exhaurides, tant les de l’IMAS
com les del Consell de Mallorca. Vist que actualment hi ha propostes per a la
cobertura de llocs de Llicenciats en Dret que no es poden cobrir, ja què no es disposa
de borses de treball de Llicenciats en Dret a l’IMAS ni en el Consell de Mallorca, i és
necessari i urgent cobrir aquestes necessitats perquè l’Administració de l’IMAS pugui
continuar l’activitat administrativa i assistencial. Vist que les tres darreres seleccions
que s’han fet a l’IMAS per seleccionar Llicenciats en Dret són ofertes SOIB i vist que la
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Disposició addicional cinquena de la Llei de pressuposts de la CAIB per al 2020 indica
que es poden donar vigència a les tres darreres borses exhaurides, començant per la
més recent, mantenint l’ordre de prelació, per tot això és necessari donar vigència a
les tres darreres seleccions de Llicenciats en Dret, seleccions SOIB.

3. La presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials és l’òrgan competent per resoldre
aquest procediment, d’acord amb allò que disposa l’article 7 dels nous Estatuts de
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, aprovats pel Ple del Consell de Mallorca el 15 de
maig de 2019 (BOIB núm. 67, del 18 de maig de 2019).
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Per tot això, dict la següent

Resolució
1. Donar vigència a les tres darreres borses exhaurides de Llicenciats en Dret, seleccions
SOIB, començant per la més recent i mantenint l’ordre de prelació:
- Acta del 3 de juliol de 2017 de la selecció de personal funcionari interí – tècnic
superior Llicenciat en Dret -pel Servei Jurídic administratiu, mitjançant oferta
genèrica del SOIB.
- Acta del 2 de març de 2017 de la selecció de personal funcionari interí – tècnic
superior Llicenciat en Dret -pel Servei de Menors i Família (Secció Territorial
Llevant, mitjançant oferta genèrica del SOIB.
- Acta del 4 d’octubre de 2016 de la selecció de personal funcionari interí – tècnic
superior Llicenciat en Dret -per el Servei Jurídic Administratiu, mitjançant oferta
genèrica del SOIB.

2. Cobrir les propostes urgents de Llicenciats en Dret amb nomenaments de funcionari
interí, excepte la cobertura de llocs de treball vacants, fins que entri en vigor la nova
borsa de treball de Llicenciats en Dret de l’IMAS.

3. Publicar aquesta Resolució a la web de l’IMAS.
Palma, en la data de la signatura electrònica del document.
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