
Instrucció complementària a la Instrucció 4/2021 de la directora del Servei 

d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), que recull el protocol per gestionar l’oferta 

d’ocupació pública

En data 14 d’abril de 2021 la directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears va dictar

la Instrucció 4/2021, relativa al protocol per gestionar l’oferta d’ocupació pública.

L’article 29 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la 

Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021 relatiu a l’extensió de 

determinades mesures a l'àmbit local, disposa el següent: «Els òrgans competents dels 

consells insulars i les administracions locals de les Illes Balears poden adoptar els 

acords escaients per a l'aplicació de mesures equivalents a les previstes en els articles 

26, 27 i 28 i en la disposició addicional cinquena d'aquesta Llei en l'àmbit de les seves 

competències». 

Per això, d’acord amb el que disposa l’article 21 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de 

règim jurídic de l’Administració de la Comunitat autònoma de les Illes Balears, dict la 

següent

Instrucció

Establir com s’ha d’aplicar la disposició addicional cinquena de la Llei 3/2020, de 29 de 

desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2021, en l’àmbit dels consells insulars i les administracions locals. 

En primer lloc, atès que el batle o batlessa de l’ajuntament o el president o presidenta 

del consell insular corresponent és l’òrgan competent per adoptar l’acord escaient per 

aplicar la mesura equivalent que preveu la disposició addicional cinquena, s’ha de pre-

sentar un document en el qual consti aquest acord.

En segon lloc, el consell insular o l’entitat local ha de presentar un certificat que acrediti 

de manera motivada alguna d’aquestes circumstàncies:

― Que s’han exhaurit 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’Admi-

nistració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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― Que les esmentades borses vigents de personal funcionari interí no són operati-

ves per raó de la suspensió d’efectes derivada de la interposició de recursos, o qual-

sevol altre motiu que impedeixi, dificulti o faci antieconòmica la crida dels treballa-

dors o la convocatòria d’una nova borsa, en aquest darrer cas especialment per la si-

tuació sanitària. 

 

En tot cas, és un requisit previ l’existència d’una borsa vigent de personal funcionari in-

terí de l’administració local corresponent, per trametre oferta genèrica al Servei d’Ocu-

pació 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.

En data de la signatura electrònica
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La directora del Servei d'Ocupació de

les Illes Balears

Pilar Ortiz Vilar
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