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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)

381911 Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de rectificació d’errada
aritmètica de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es va
constituir la borsa ordinària de personal funcionari interí del cos superior de l’Administració general
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponent a les proves selectives convocades per la
Resolució de 25 d’abril de 2019

Antecedents

1. En el BOIB núm. 108, de 14 d'agost, es va publicar Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es va
constituir la borsa ordinària de personal funcionari interí del cos superior de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, corresponent a les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d'abril de 2019

2. S'ha advertit una errada aritmètica en la composició de les borses corresponents a les illes d'Eivissa i Formentera en relació a la puntuació
atorgada a l'aspirant provinent del torn de l'illa de Menorca, al no haver-se aplicat a la seva puntuació la ponderació sobre les puntuacions del
primer exercici que s'han aplicat als aspirants provinents del torn de l'illa de Mallorca. Aquesta errada afecta a l'ordre de prelació de la borsa,
per la qual cosa s'ha de corregir

Fonaments de dret

1. La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. 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.

3. El Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que
aquestes poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics que
hi hagi en els seus actes.

5. L'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa
que la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratius correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la
disposició.

6. El Decret 8 /2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, de modificació del Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de
les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears (BOIB extraordinari núm. 20 de 14 de febrer).

7. El Decret 9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament i el nomenament de membres del
Govern de les Illes Balears (BOIB extraordinari núm. 20, de 14 de febrer).

8. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, 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 (BOIB extraordinari núm. 21, de 15 de febrer).

9. L'article 5.2 de l'annex del Decret 31/2012, de 13 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Escola Balear d'Administració Pública.

10. La base 15 de la Resolució de 5 de març de 2019, per la qual s'aproven les bases 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 públiques d'ocupació que aprovi 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
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11. La base 18 de la Resolució de 25 d'abril de 2019 per la qual es van aprovar la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i 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 vertical i
pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos superior de l'Administració general de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

12. Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 6 d'agost de 2021, per la qual es constitueix la borsa ordinària de
personal funcionari interí del cos superior de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponent a les
proves selectives convocades per la Resolució de 25 d'abril de 2019 (BOIB núm. 108, de 14 d'agost)

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Rectificar l'errada aritmètica advertida i tornar a publicar, en els termes que s'estableixen en l'annex d'aquesta Resolució, la composició de
les borses ordinàries de personal funcionari interí del cos superior de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
integrada pels aspirants que han participat en les proves selectives per a l'ingrés en el cos esmentat i que han aprovat com a mínim un dels
exercicis obligatoris del procés selectiu i no han obtingut plaça, corresponents a les illes d'Eivissa i Formentera.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, al tauler d'anuncis de l'Escola Balear d'administració Pública (EBAP),
i també en el web del Govern de les Illes Balears <http://oposicions.caib.es>.

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 de la seva publicació, 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 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 seva publicació, 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, 24 d'agost de 2021

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX
Borsa ordinària del cos superior de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

EIVISSA. TORN LLIURE     

      

DNI Llinatges, nom Examens aprovats Puntuac. Ordre Disc.

***6200* CARRASCO MAYANS, SERGIO 1 5,818 1 N

***1893* BONNIN GARAU, MARIA DEL PILAR 2 29,243 2 N

***1209* ANDREU CAPO, DAVID 1 15,683 3 N

***3708* MAYOR RAMIS, JAUME 1 15,075 4 N

***5047* LLABRES SABATER, CARLOS 1 14,925 5 N

***6217* MORELL BENNASSER, DAMIAN 1 14,545 6 N

***0173* PRATS MORRO, MARC 1 14,395 7 N

***7652* PUJOL MORRO, MARIA DELS ÀNGELS 1 13,333 8 N
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FORMENTERA. TORN LLIURE     

      

DNI Llinatges, nom Examens aprovats Puntuació Ordre Disc.

***1209* ANDREU CAPO, DAVID 1 15,683 1 N

***3708* MAYOR RAMIS, JAUME 1 15,075 2 N

***6217* MORELL BENNASSER, DAMIAN 1 14,545 3 N

***0173* PRATS MORRO, MARC 1 14,395 4 N

***7652* PUJOL MORRO, MARIA DELS ÀNGELS 1 13,333 5 N
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