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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

5876

Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització de 3 de juliol de 2020 per la
qual s’ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per
a l’ingrés al cos subaltern corresponent a la reserva de persones amb discapacitat intel·lectual
moderada, lleugera o límit, o amb sordesa prelocutiva profunda, severa o mitjana de l’Administració
general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es fa pública la llista de llocs vacants que s’
ofereixen a l’efecte de les adjudicacions

Antecedents
1. Mitjançant la Resolució de 5 de maig de 2016 es van aprovar les bases generals que han de regir els processos selectius per a la cobertura
de les places vacants de personal funcionari, de l'àmbit dels serveis generals, previstes en les ofertes públiques d'ocupació que aprovi la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, incloses les ofertes d'ocupació pública aprovades per Acord del Consell de Govern per als anys
2014 i 2015 (BOIB núm. 60, de 12 de maig).
2. Per la Resolució de 26 d'octubre 2017 es van aprovar la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació del Tribunal
Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb
discapacitat, al cos subaltern de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 132, de 28 d'octubre).
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3. Una vegada finalitzades les proves selectives, el Tribunal Qualificador va elevar a la Consellera d'Administracions Públiques i
Modernització la llista definitiva de persones aspirants seleccionades amb l'ordre de prelació final dels diferents torns del cos de subaltern.
4. En data 26 de juny de 2020, la Sra. Nora Susana Fermoselle Pérez va formular renúncia a la plaça del cos subaltern, corresponent a la
reserva per a persones amb discapacitat intel·lectual moderada, lleugera o límit, o amb sordesa prelocutiva profunda, severa o mitjana, ja que
en data 15 de juny de 2020 havia pres possessió d'un lloc de feina del cos auxiliar de suport.
5. L'art.10.2 de la Resolució de 5 de maig de 2016 estableix: «sempre que els òrgans de selecció hagin proposat el nomenament d'un nombre
igual d'aspirants que el de places convocades, i amb la finalitat d'assegurar que es cobreixin, quan es produeixin renúncies d'aspirants
seleccionats abans del nomenament o la presa de possessió, l'òrgan convocant pot requerir a l'òrgan de selecció una relació complementària
dels aspirants que segueixen als proposats, per ordre de puntuació, per a un possible nomenament com a funcionaris de carrera en substitució
dels que hi renuncien».
En base a la renúncia de la Sra. Nora Susana Fermoselle Pérez, la persona ha de ser substituïda per la següent segons l'ordre de prelació de
persones aspirants que han superat els exercicis de l'oposició facilitada pel Tribunal Qualificador, essent el següent el Sr. Gabriel Mateu
Casasnovas.
6. En data 3 de juliol de 2020, va tenir entrada a l'Escola Balear de l'Administració Pública l'ofici de remissió de la relació de llocs de treball
reservats per a persones amb discapacitat intel·lectual moderada, lleugera o límit, o amb sordesa prelocutiva profunda, severa o mitjana que
estaven pendents de dotació pressupostària.
Fonaments de dret
1. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. El Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma.
4. El Decret 12/2019, de 2 de juliol, de la presidenta 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.
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5. El Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les
Illes Balears.
6. Les bases 10.2, 12 i 13 de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 5 de maig de 2016, per la qual s'aproven
les bases generals que han de regir els processos selectius per a la cobertura de les places vacants de personal funcionari, de l'àmbit dels
serveis generals, previstes en les ofertes públiques d'ocupació que aprovi la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, incloses les ofertes
d'ocupació pública aprovades per Acord del Consell de Govern per als anys 2014 i 2015.
7. La base 18 de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 26 d'octubre de 2017 per la qual es van aprovar la
convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel
torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos subaltern de l'Administració general de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Per tot això, dict la següent
RESOLUCIÓ
1. Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la llista definitiva de persones aspirants de reserva per a persones amb
discapacitat intel·lectual moderada, lleugera o límit, o amb sordesa precolutiva profunda, severa o mitjana que han superat les proves
selectives per a l'ingrés al cos subaltern de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears segons consta en l'annex I
d'aquesta Resolució.
2. Publicar com a annex II la llista de llocs de treball vacants del cos subaltern que s'ofereixen a les persones aspirants amb discapacitat
intel·lectual moderada, lleugera o límit, o amb sordesa prelocutiva profunda, severa o mitjana que han superat les proves selectives
esmentades, a l'efecte que sol·licitin la destinació.
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3. Establir que, en el termini de vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
d'aquesta Resolució, les persones aspirants seleccionades han de presentar, en el Registre General de l'Escola Balear d'Administració Pública
(EBAP), en el de la conselleria competent en matèria de funció pública o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents següents:
a) Fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu dels coneixements de llengua catalana.
b) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de cap administració
pública, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitats de forma absoluta o especial
per a ocupacions o càrrecs públics per una resolució judicial per accedir al cos o escala del funcionariat del qual haguessin estat
separats o inhabilitats, segons el model que facilitarà la direcció general competent en matèria de funció pública, que s'adjunta a
aquesta Resolució com a annex III.
En el cas de ser nacionals d'un altre estat, han d'acreditar no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni haver estat sotmesos a
una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.
c) Un certificat mèdic, en model oficial, acreditatiu de tenir les capacitats i les aptituds necessàries per a l'exercici de les funcions del
cos, escala o especialitat quan es tracti de personal funcionari de nou ingrés. Quan es tracti de personal funcionari que hi hagi
participat en la modalitat de promoció interna, pot presentar un certificat expedit pel Servei de Prevenció de Riscs Laborals de la
conselleria competent en matèria de vigilància de la salut dels empleats públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
d) Escrit en què s'elegeixen, de major a menor interès, els llocs de treball oferts. La sol·licitud ha d'incloure tots els llocs (annex IV).
e) Certificació acreditativa del reconeixement de la condició legal de discapacitat en un nivell igual o superior al 33% a què fa
referència la base 4 de la convocatòria quan es tracti de persones que hagin aprovat pel torn de reserva per a persones amb
discapacitat a què fa referència l'article 2 del Decret 36/2004.
4. Ordenar que, si la persona aspirant seleccionada no presenta la documentació dins el termini fixat, llevat de casos de força major, que han
de ser degudament constatats i, si escau, apreciats per l'Administració mitjançant una resolució motivada, o si en examinar la documentació
es dedueix que hi manca algun dels requisits exigits, la persona interessada no pot ser nomenada funcionària i resten anul·lades les seves
actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què hagi incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.
5. Establir que les places s'han d'adjudicar d'acord amb els criteris següents:
- La adjudicació s'efectuarà segons l'ordre final de prelació de les persones aprovades per a cada una de les illes, d'acord amb la petició de
destinació i segons els llocs vacants que s'ofereixin.
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Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera
d'Administracions Públiques i Modernització en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de règim jurídic de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat la 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.

Palma, 3 de juliol de 2020
La consellera d'Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández

ANNEX I
Llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure corresponents a la reserva per a
persones amb discapacitat intel·lectual moderada, lleugera o límit, o amb sordesa prelocutiva profunda, severa o mitjana, al cos
subaltern de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Mallorca
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DNI

Llinatges, nom

Puntuació

Ordre

*9034

GARCÍA GIRÓN, NATALIA

7,810

1

*1116

FLEXAS ROSSELLÓ, FRANCISCA MARIA

7,760

2

*1004

MATEU CASASNOVAS, GABRIEL

7,620

3

Puntuació

Ordre

7,220

1

Eivissa
DNI
*9575

Llinatges, nom
LUQUE MOLINA, BELEN

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 119
7 de juliol de 2020
Fascicle 111 - Sec. II. - Pàg. 22118

Annex II

CONSELLERIA /
O.A.

CENTRE DIRECTIU

UNITAT

CODI LLOC

NOM DEL
LLOC

DESTÍ

N.L. C. ESP. CD TP FP A.P. GRUPS COSSOS REQUISITS OBS N. CAT.

ILLA

LLOCS BASE
CONSELLERIA DE
CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC,
ORDENANÇA
MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL
F02750007 DE SUPORT
TURISME I TREBALL
(PALMA)

PALMA

1

3620,54 12

L

C

AA

AP

2505

RDT

B1

MALLORCA

CONSELLERIA DE
MEDI AMBIENT I
TERRITORI

LLOCS BASE DE LA
CONSELLERIA DE
MEDI AMBIENT I
ORDENANÇA
TERRITORI (PALMA) F02750006 DE SUPORT

PALMA

3

3620,54 12

L

C

AA

AP

2505

RDT

B1

MALLORCA

CONSELLERIA
DE SALUT I
CONSUM

CONSELLERIA DE
SALUT I CONSUM

LLOCS BASE DE LA
CONSELLERIA DE
SALUT I CONSUM
ORDENANÇA
(PALMA)
F02750001 DE SUPORT

PALMA

1

3620,54 12

L

C

AA

AP

2505

RDT

B1

MALLORCA

CONSELLERIA
D'EDUCACIÓ,
UNIVERSITAT I
RECERCA

DIRECCIÓ GENERAL
DE PLANIFICACIÓ,
ORDENACIÓ I
CENTRES

1

3620,54 12

L

C

AA

AP

2505

RDT

B1

EIVISSA

CONSELLERIA
DE MODEL
ECONÒMIC,
TURISME I
TREBALL

IES QUARTÓ DE
PORTMANY (SANT
ANTONI DE
PORTMANY)

SAN ANTONI
DE
ORDENANÇA PORTMANY
(EIVISSA
F02750003 DE SUPORT
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CONSELLERIA
DE MEDI
AMBIENT I
TERRITORI
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Annex IV
III
Anexo IV
III

SOL·LICITUD
SOLICITUD

DE DESTINACIÓ DELS COSSOS I ESCALES
GOVERN DE LE ILLES BALEARS SOL·LICITUD
DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL I ESPECIAL.

Cons e lle ria d'Inte r ior

SOLICITUD DE DESTINO DE LOS CUERPOS Y ESCALAS
DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ESPECIAL.

Primer Llinatge
Primer Apellido

Segon Llinatge
Segundo Apellido

Nom
Nombre

Domicili
Domicilio

Localitat
Localidad

Núm. Telèfon
Nº Teléfono
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A

Torn Promoció interna
Turno Promoción interna

DNI

Cos al qual ingressa
Cuerpo al que ingresa

Codi Postal
Código Postal

Núm. ordre procés selectiu
Nº orden proceso selectivo

Especialitat
Especialidad

Escala

CODIS DELS LLOCS SOL·LICITATS PER ORDRE DE PREFERÈNCIA.
CÓDIGOS DE LOS PUESTOS SOLICITADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA

1

13

25

2

14

26

3

15

27

4

16

28

5

17

29

6

18

30

7

19

31

8

20

32

9

21

33

10

22

34

11

23

35

12

24

36

B

Torn Lliure
Turno Libre

EXERCICI
D’OPCIÓ
41.8
Decret 33/94)
EXERCICI DRET
D'OPCIÓ DRET
(Art. 41.8
Decret(Art.
33/94;
modificat
pel Decret 47/98)
EJERCICIO
DERECHO
DE OPCIÓN
(Art. 41.8
Decreto por
33/94)
EJERCICIO DERECHO
DE OPCIÓN
(Art. 41.8
Decreto 33/94;
modificado
el Decreto 47/98)

Lasotasignada,
persona sotasignada,
aquest
escrit,
manifesta expressament
la seva
voluntat
en elque
lloc ocupa
de treball
ocupa com
a destinació
definitiva.
La persona
mitjançant mitjançant
aquest escrit,
manifesta
expressament
la seva voluntat
de restar
en el de
llocrestar
de treball
comque
a destinació
definitiva
.
Laabajo
persona
abajomediante
firmante,elmediante
presente
escrito,expresamente
manifiesta expresamente
supermanecer
voluntad de
el puesto
de trabajo
que
ocupadefin
como
destino definitivo.
La persona
firmante,
presente el
escrito,
manifiesta
su voluntad de
enpermanecer
el puesto deen
trabajo
que ocupa
como
destino
itivo.
Conselleria
Consejería

Unitat Orgànica
Unidad Orgánica

Denominació lloc de treball
Denominación del puesto de trabajo

,

2001

d'/de
de

de 20__
Signatura
Firma

CONSELLERIA D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
HBLE.
SR. CONSELLER
D'INTERIOR
CONSEJERÍA
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
HBLE. SR. CONSEJERO DE INTERIOR.
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