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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)

5244 Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es constitueix la
borsa temporal de personal funcionari interí del cos facultatiu superior, escala de tecnologies de la
informació i telecomunicacions, especialitat informàtica de l’Administració especial, corresponent a
les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d’abril de 2019 (BOIB núm. 63 de 9 de maig
de 2019)

Fets

1.  La Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019 (BOIB, Núm. 63, de 9 de maig de 2019) va
aprovar la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives
per a l'ingrés, pel torn lliure al cos facultatiu superior, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica, de
l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El dia 10 de maig de 2022, es va dur a terme la primera prova del procés selectiu. En data 2 de juny de 2022 es varen publicar les llistes
definitives de persones aspirants que han superat el primer exercici d'aquestes proves selectives.

Fonaments de dret

La Constitució Espanyola de 1978. La llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.
El Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut Bàsic de l'empleat Públic.
La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Els apartats 9  i 10 del  article 3 del Decret 30/2009, de 22 de maig de 2016, per  la qual  s'aprova el procediment de  selecció de
personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
El Decret 30/2009, de 22 de maig de 2016, per la qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en particular els preceptes següents:

-L'apartat 10 de l'article 3, el qual disposa el següent:

“10. Exhaurida la possibilitat de l'apartat anterior, abans d'aplicar el procediment extraordinari i només fins a la constitució
definitiva de la borsa de treball que tindrà lloc quan acabi el procés selectiu de personal funcionari d'un determinat cos, escala o
especialitat, pot utilitzar-se, per nomenar personal funcionari interí d'aquest mateix cos, escala o especialitat, la relació de les
persones aspirants que hagin aprovat alguna de les proves o exercicis realitzats fins a aquell moment, d'acord amb l'ordre de
prelació recollit en l'article 3.4 d'aquest Decret. Les persones funcionàries interines que comencin a prestar serveis com a
conseqüència d'aquest supòsit, estaran en la situació de no disponible en la borsa que es constitueixi en acabar el procés selectiu
esmentat. En el moment del cessament s'incorporen automàticament a la borsa ordinària constituïda, en l'ordre de prelació que els
correspongui d'acord amb l'apartat 3 d'aquest article.”

- El punt 3 de l'article 3, pel que fa a la integració en borses d'una illa de persones que optin a les places d'una illa diferent, sempre que en la
sol·licitud hagin  fet constar  la  seva disponibilitat a prestar  serveis com a personal  interí en una d'aquestes  illes. Aquestes persones s'han
d'integrar en la llista a continuació de les persones que hagin aprovat almenys un exercici de l'oposició en el procés selectiu corresponent a l'
illa per a la que hi hagi places, en el seu cas.

- El punt 4 de l'article 3, el qual estableix el següent:

“4. L'ordre de prelació de les persones aspirants dins cada borsa es determina d'acord amb el nombre d'exercicis que hagin aprovat
i, quant a aquests exercicis, amb la suma de la puntuació obtinguda tant en els eliminatoris com en els no eliminatoris. Si el sistema
selectiu és el de concurs oposició, s'ha d'afegir, per obtenir l'ordre de prelació, la puntuació de la fase de concurs.”

- El punt 5 de l'article 3, que estableix els criteris de desempat.

6. La base 15 de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 5 de març de 2019 per la qual s' aproven les bases
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generals que han de regir els processos selectius per cobrir les places vacants de personal funcionari de l'àmbit dels serveis generals previstes
en les ofertes d'ocupació pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, inclosa l'oferta d'ocupació pública aprovada per acord del
Consell de Govern el 14 de desembre de 2018.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la constitució de la borsa de treball temporal del personal funcionari interí del cos facultatiu superior, escala de tecnologies de la
  de  la  Comunitat  Autònoma  de  les  Illes  Balears,informació  i  telecomunicacions,  especialitat  informàtica,  de  l'Administració  especial

integrada pels aspirants que han participat en les proves selectives per a l'ingrés en el cos esmentat i que han aprovat el primer exercici.

La composició de la borsa de treball, amb l'ordre de prelació final, s'adjunta com a annex d'aquesta Resolució.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la pàgina web del Govern de les Illes Balears i al tauler d'anuncis de 
 l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP).

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que
la dicta en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i a 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 d'haver rebut la notificació de 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.

 

(Signat electrònicament: 16 de juny de 2022)

La consellera de Presidència, Funció P´ública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX 1
Relació de persones aspirants aprovades, amb ordre de prelació, als efectes de poder nomenar personal funcionari interí

CFS Informàtica Mallorca torn lliure Illa: MALLORCA

DNI LLINATGES, NOM Puntuació Posició Disc.

***3918* BONET BONET, PEDRO 7,889 1 N

***5188* MIÑANO MALDONADO, FRANCISCO DE B 7,111 2 N

***5251* BAUZA PICO, PEDRO 6,833 3 N

***0147* AIZCORBE MASON, SARA MARIA 6,722 4 N

***3727* TRIAS NICOLAU, FELIU 6,722 5 N

***3627* ANTICH SASTRE, SALVADOR 6,5 6 N

***1922* MAS FIOL, MIQUEL 5,889 7 N

***0138* CALAFAT GARCÉS, SIMÓ 5,889 8 N

***7732* BELTRAN MOLLA, MARIA 5,333 9 N

***5982* GAGO HUGUET, JOSE MIGUEL 5 10 N
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