DECRET DE LA BATLIA NÚM. 2019000319
Departament emissor:

Secretaria

Núm. d’expedient:
Assumpte:

RH2018/000604
BORSI EXTRAORDINARI POLICIES LOCALS

I.- En data 1 de febrer de 2019, la Sra. Laura Cano Guillermo mitjançant registre d’entrada núm. 1.710
sol.licita que s’admeti un nou certificat mèdic que adjunta amb la seva instància i al.lega que degut a un
error de transcripció aliè a ella no es va fer referència en el primer certificat al quadre d’exclusions de
l’annex 5 del decret 28/2015 de 30 de d’abril del reglament de policies de les Illes Balears.
II.- Vist l’informe de la tècnica d’administració general interina amb el següent contingut:
“Antecedents.
En data 21 de desembre de 2018 es va dictar el decret de batlia núm. 2018002200 mitjançant el qual
es va aprovar el llistat provisional d’admesos i exclosos al procés selectiu per a la creació d’un borsí
extraordinari de policies locals.
En aquest decret figurava com aspirant exclòs la Sra. Laura Cano Guillermo amb DNI 78.215.866-L,
per no haver presentat certificat mèdic de no trobar-se dins cap dels supòsits contemplats en el quadre
d’exclusions mèdiques recollits a l’annex 5 del decret 28/2015.
En data 11 de gener de 2019, mitjançant registre d’entrada núm. 588, la Sra. Cano presenta
al·legacions i adjunta certificat mèdic, no obstant aquest certificat no certifica que la Sra. Cano no es
troba dins cap dels supòsits contemplats en el quadre d’exclusions mèdiques recollits a l’annex 5 del
decret 28/2015 ni tampoc acredita que pugui realitzar funciones de policia local, per aquest motiu
mitjançant el decret de batlia núm. 2019000097, en el qual es va aprovar el llistat definitiva d’admesos i
exclosos, la Sra. Laura Cano va ser declarada exclosa d’aquest procés selectiu.
En data 1 de febrer de 2019, la Sra. Laura Cano Guillermo mitjançant registre d’entrada núm. 1.710
sol.licita que s’admeti un nou certificat mèdic que adjunta amb la seva instància i al.lega que degut a un
error de transcripció aliè a ella no es va fer referència en el primer certificat al quadre d’exclusions de
l’annex 5 del decret 28/2015 de 30 de d’abril del reglament de policies de les Illes Balears.
Fonaments jurídics
Per analitzar si la petició de la Sra. Laura Cano pot ser admesa i en conseqüència, esser admesa la
Sra. Cano en el procés selectiu hem de tenir en compte la tesis de la plena esmenabilitat del Tribunal
Suprem.
La jurisprudència del Tribunal Suprem, quant a la possibilitat d’esmenar documentació en els processos
selectius, estableix el criteri d’evitar exclusions que puguin resultar desproporcionades.
Així la sentencia de 14 de setembre de 2004 admet la presentació forà de termini del document
acreditatiu del temps treballat esmenant així la deficiència del primer document presentat en el que no
figuraven les dates concretes. Aquesta sentència entén que si bé s’han de respectar les bases en tot
moment no se pot considerar un incompliment de les mateixes aquells comportaments dels aspirants
que no responguin a una resistència a observar-les sinó més bé a una interpretació incorrecta sobre les
mateixes. En aquest cas allò correcte es permetre l’esmena de l’error inicial.
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Una altra sentencia amb aquest mateix sentit és la sentència del Tribunal Suprem de 27 de maig de
2010 en el qual es permet presentar un document acreditatiu de la nota mitja de l’expedient acadèmic
una vegada finalitzat el termini. En aquesta sentència considera que es pot esmenar l’omisió. Aquesta
esmena de l’omissió de documents també s’admet en altres sentències del Tribunal Suprem com per
exemple en la de 12 d’abril de 1989, i en la de 26 de maig de 1989.
Conclusió
Aplicant aquesta tesis del Tribunal Suprem al cas de la Sra. Cano, podem dir que admetre la seva
petició tendria encaix dins aquesta doctrina de la plena esmenabilitat que estableix del Tribunal
Suprem; i que procedir en sentit contrari seria excessiu i no acord amb el principi de proporcionalitat
que propugna.
L’actitud de la Sra. Cano no ha estat en cap moment de deixadesa ni de rebeldia al compliment de les
bases, sinó que ha demostrat interés en esmenar aquest certificat mèdic que figurava com a requisit a
les bases. En un primer moment durant el termini establert per presentar al.legacions, i ara, un cop
publicades les llistes definitives d’admesos i exclosos.
La conseqüència de no admetre la petició de la Sra. Cano suposarà que la Sra. Cano continuarà
exclosa del procés selectiu.
Tenint en compte que el responsable d’allò manifestat en el certificat mèdic és el metge que el signa i
no la Sra. Cano, és excessiu que hagi de ser la Sra. Cano la que hagi de suportar la conseqüència d’un
error o d’una incorrecta redacció del contingut d’un certificat mèdic que no s’adequa a allò exigit a les
bases i que, per altra banda, i a la vista del segon certificat mèdic que presenta, és un requisit que sí
compleix. És a dir, en aquest segon certificat consta que la Sra. Cano no està dins cap causa d’exclusió
de les que figuren a l’annex 5 del decret 28/2015 de 30 de d’abril del reglament de policies de les Illes
Balears, fet que en el primer certificat mèdic s’havia obviat de certificar.
Per tant, el cas de la Sra. Cano tendria encaix dins aquesta tesis de la plena esmena del Tribunal
Suprem, ja que en primer lloc no hi ha hagut un comportament de resistència a complir amb allò
establert amb les bases; en segon lloc, perquè no es tracta d’aportar nova documentació, sinó
d’esmenar un certificat mèdic que ja havia estat presentat encara que de manera incorrecta o
incompleta; en tercer lloc, perquè ha quedat acreditat amb el segon certificat mèdic que la Sra. Cano
compleix amb el requisit de no trobar-se dins cap causa d’exclusió de les que figuren a l’annex 5 del
decret 28/2015; i en quart lloc perquè la conseqüència de la no admissió seria contraria al principi de
proporcionalitat que propugna el Tribunal Suprem.
Per tot allò exposat, s’informa favorablement la petició de la Sra. Cano i la admissió del nou certificat
mèdic amb el qual quedaria esmenat el primer certificat mèdic, i en conseqüència la seva admissió al
procés selectiu.”
III.- Per tot l’exposat, i vist l’informe emès per la Tècnica d’administració general interina, HE RESOLT:
PRIMER.- Estimar el recurs de reposició interposat per la Sra. Laura Cano Guillermo, donar per
esmenat el requisit del presentació del certificat mèdic de no trobar-se dins cap causa d’exclusió de les
que figuren a l’annex 5 del decret 28/2015, i en conseqüència admetre a la Sra. Cano al procés
selectiu.
SEGON.- Comunicar aquesta resolució al Tribunal Qualificador del procés selectiu perquè procedeixi a
valorar els mèrits presentats per la Sra. Cano.
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TERCER.- Publicar aquesta resolució a la pàgina web de l’Ajuntament.
Ho manà i signà el Sr. Batle-President, davant meu, el Secretari accidental, el dia 18 de febrer de 2019.
EL BATLE-PRESIDENT,
Virgilio Moreno Sarrió

EL SECRETARI ACCIDENTAL,
Guillem Corró Truyol
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