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Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la 
qual acorda establir un procediment per a l’acreditació del compliment del 
requisit de coneixement de català fora de data de tall en determinats 
processos selectius 
 
 
Antecedents  
 
1. Els processos de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut 

de les Illes Balears es regulen en l’Acord del Consell de Govern de 20 de juny 
de 2022 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de 
maig de 2022 pel qual es regulen els procediments de selecció de personal 
estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà de la 
creació de borses úniques de feina per a cada categoria i especialitat. 
 

2. Abans que entràs en vigor l’Acord esmentat, s’han convocat diferents 
processos selectius de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les 
Illes Balears.  
 
Aquests processos selectius es regien pel que es disposa en l’Acord del Consell 
de Govern de 25 de novembre de 2016 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa 
Sectorial de Sanitat d’11 de novembre de 2016 pel qual s’aprova el Text refós 
que regula els procediments de selecció de personal estatutari temporal del 
Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà de la creació de borses úniques de 
feina per a cada categoria i especialitat; aquest Acord de 25 de novembre de 
2016 ha estat expressament derogat per l’Acord esmentat en l’antecedent 
primer. 
 

3. Aquets processos selectius s’han resolt amb la publicació de les resolucions 
corresponents per les quals s’aproven les llistes definitives amb la puntuació 
final dels candidats de la borsa única de personal estatutari temporal del 
Servei de Salut de diferents categories. 
 
Així mateix, per mitjà d’aquestes resolucions es van aprovar la llista d’exclosos 
per no haver acreditat el compliment dels requisits de participació exigits en 
les diferents convocatòries publicades. En aquestes llistes figuren inclosos, 
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entre d’altres, tots aquells candidats que no van poder acreditar el requisit de 
coneixement de català en el termini establert a aquest efecte en les 
convocatòries respectives. 

 
Fonaments de dret 
 
1. El punt 9 de l’Acord del Consell de Govern de 25 de novembre de 2016 pel qual 

es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d’11 de novembre de 2016 
pel qual s’aprova el Text refós que regula els procediments de selecció de 
personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà 
de la creació de borses úniques de feina per a cada categoria i especialitat 
regulava els requisits d’accés. En particular, els punts 9.1 e) i 9.2 establien el 
següent: 
 

9.1. Per poder ser inclòs en la borsa de treball del personal estatutari temporal 
del Servei de Salut cal complir els requisits següents: 
 
[…] 
 
e. Acreditar el nivell de llengua catalana que es determini reglamentàriament. 
 
9.2 Els requisits esmentats s’han de complir en la data en què l’aspirant presenti 
la sol·licitud telemàtica per participar en el procés selectiu. L’acreditació dels 
requisits s’efectuarà en els termes establerts en la convocatòria, i s’han de 
mantenir durant tota la vigència del nomenament. 

 
En aquest punt cal recordar que l’Acord de 25 de novembre de 2016 era el que 
regia els procediments selectius convocats amb anterioritat a l’ara vigent 
Acord de 20 de novembre de 2022.  
 
Sobre la base de l’anterior, tot aquell aspirant que no complís amb el requisit 
de coneixement de català exigit en la convocatòria (o en les posteriors 
actualitzacions) havia de ser exclòs de les borses de feina per la qual cosa, 
d’acord amb l’establert en el punt 15.1 de l’Acord de 2016, ja no van ser 
requerits per aportar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats i, en 
conseqüència, aquests mèrits no van ser valorats. 
 

2. La disposició addicional setena de l’Acord del Consell de Govern de 20 de juny 
de 2022 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de 
maig de 2022 pel qual es regulen els procediments de selecció de personal 
estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà de la 
creació de borses úniques de treball per a cada categoria i especialitat, regula 
la «acreditació del requisit de coneixements de català» en els termes següents: 
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En els processos selectius convocats amb anterioritat a l’entrada en vigor 
d’aquest acord es pot establir un procediment per mitjà del qual els aspirants 
que hagin quedat exclosos de la llista definitiva de puntuació puguin acreditar el 
compliment del requisit de coneixements de català fora de la data de tall.  

 
Així doncs, d’acord amb allò que estableix disposició addicional esmentada, és 
possible articular un procediment que permeti a aquells aspirants que, a la data 
de tall establerta, no van poder acreditar estar en possessió del nivell de 
coneixement de català exigit en les convocatòries i que, per això, van  ser 
degudament exclosos de la borsa, puguin ara acreditar el compliment d’aquest 
requisit. En tot cas, és necessari que es tracti d’aspirants que hagin participat en 
processos selectius de personal estatutari temporal convocats amb anterioritat a 
la data de l’Acord de 20 de juny de 2022 i que resultassin exclosos per no complir 
amb aquest requisit. 
 
Per tot això dict la següent 
 
Resolució 
 
1. Aprovar el procediment per mitjà del qual els aspirants que hagin quedat 

exclosos de la llista definitiva de puntuació d’un procediment de selecció de 
personal estatutari temporal convocat amb anterioritat a la data d’entrada en 
vigor de l’Acord de Consell de Govern de 20 de juny de 2022 pugui acreditar el 
compliment del requisit de coneixements de català fora de la data de tall. 
 

2. Aprovar les bases que han de regir aquest procediment, que s’adjunten com a 
annex d’aquesta resolució. 
 

3. Ordenar que es publiqui aquesta resolució en el web del Servei de Salut de les 
Illes Balears.  
 
 

Interposició de recursos 
 
Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot 
interposar un recurs de reposició davant l’òrgan que la dicta en el termini d’un 
mes comptador des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució, 
d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1r d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, 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 directament un recurs contenciós administratiu davant 
el jutjat contenciós administratiu de Palma en el termini de dos mesos 
comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució, d’acord 
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amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
 
El director general del Servei de Salut 
 
Manuel Palomino Chacón 
Per delegació de la consellera de Salut i Consum 
(BOIB núm. 191, de 7/11/2020) 
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Annex 
Procediment per acreditar el requisit de coneixement de català 
 
Normes generals 
 
1. L’objecte d’aquest procediment és establir les normes que han de servir 

perquè els aspirants exclosos (únicament per no acreditar el coneixement de 
català requerit en la data de tall) de la llista definitiva de puntuació puguin 
acreditar el compliment d’aquest requisit fora de la data de tall. 

 
2. Aquest procediment afecta TOTS els processos selectius de personal estatutari 

temporal convocats abans de l’entrada en vigor de l’Acord del Consell de 
Govern de 20 de juny de 2022 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial 
de Sanitat de 13 de maig de 2022 pel qual es regulen els procediments de 
selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears 
per mitjà de la creació de borses úniques de feina per a cada categoria i 
especialitat (BOIB núm. 80, de 21 de juny de 2022), en els quals el coneixement 
del català fos un requisit d’accés segons determinàs la convocatòria 
respectiva.  

 
3. En cap cas aquest procediment no es pot aplicar a aquells procediments de 

selecció convocats després de l’entrada en vigor de l’Acord de 20 de juny de 
2022. 

 
4. Aquests processos selectius han d’estar conclosos i finalitzats; és a dir, ha 

d’haver-se publicat la resolució per la qual s’aproven les llistes definitives de 
puntuació.  

 
5. Per acreditar el coneixement de català exigit, els aspirants han de presentar 

còpies autèntiques, responsabilitzant-se’n de la veracitat.  
 
6. La documentació acreditativa s’ha de presentar en l’Oficina d’Assistència en 

Matèria de Registre i les Oficines Auxiliars del Servei de Salut de les Illes 
Balears, o per qualsevol de les vies previstes per l’article 16.4 de la Llei 
39/2015, de 1r d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

 
7. Quan hi hagi alguna prova fefaent de falsedat en la documentació aportada, 

l’Administració n’informarà el Ministeri Fiscal i la persona afectada quedarà 
provisionalment exclosa del procés de selecció. Si es confirma la falsedat de la 
documentació, l’exclusió serà definitiva; en canvi, si no es ratifiquen els indicis, 
quedarà inclosa immediatament en la borsa. 
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8. L’acreditació d’aquest requisit suposarà únicament i exclusiva la inclusió de 
l’aspirant en la borsa, amb efectes a dia primer del mes següent a la data de 
comunicació. En cap cas la inclusió en la borsa suposarà la valoració d’aquest 
requisit i mèrits d’aquests aspirants.  

 
9. En el cas que hi hagi més d’un aspirant, la prelació d’aquests serà per data de 

comunicació de l’acreditació del requisit de català. 
 

10. Amb caràcter mensual es posarà a la disposició de les diferents gerències la 
llista que generi la inclusió d’aquests aspirants en borsa, amb indicació de les 
seves preferències. Les gerències empraran aquesta nova llista en el supòsit 
que no hi hagi disponibilitat en la borsa principal.   

 
11. En qualsevol cas, els requisits d’accés seran revisats i, si escau, actualitzats en 

ocasió de les actualitzacions o talls que, si escau, s’estableixin. Aquesta revisió 
es farà de conformitat amb la normativa vigent en el moment en què 
s’efectuïn aquestes actualitzacions o talls. 

 
12. Els mèrits que si escau haguessin aportat o al·legat els aspirants que resultin 

inclosos en les borses com a conseqüència d’aquest procediment no seran 
valorats ni tinguts en compte fins al moment en què hi hagi un nou tall o 
actualització de la borsa. 
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