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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)

187 Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització de 7 de gener de 2020, de
modificació de la composició 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
administratiu de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades
per Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 25 d’abril de 2019

Antecedents

1. En el BOIB núm. 57 de 30 d'abril de 2019, es va publicar la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25
d'abril de 2019 per la qual s'aproven 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 i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb
discapacitat, al cos administratiu de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. La composició del Tribunal Qualificador d'aquestes proves selectives ha estat modificat en dues ocasions en virtut de les Resolucions de la
consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 22 de novembre de 2019 i de 3 de desembre de 2019, publicades, respectivament,
al BOIB núm. 161 de 28 de novembre i en el BOIB núm. 166 de 10 de desembre de 2019.

3. Les persones designades com a presidenta suplent, vocals primer (titular i suplent), vocal segon titular, vocals tercer (titular i suplent) i
vocal quart suplent, han al·legat causes legals d'abstenció que es consideren justificades, atès el que disposa l'article 23 de la Llei 40/2015,
d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

4. La persona que havia estat designada com a vocal segona suplent, Sra. Catalina Ferrando Ballester, no presenta causa legal d'abstenció,
per la qual cosa pot exercir les seves funcions com a membre d'aquest Tribunal Qualificador.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Modificar la composició 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 administratiu de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, convocades per Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019 (BOIB núm. 57 de 30 d'abril
de 2019), la qual queda configurada en els termes establerts a l'annex de la present resolució.

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 aquesta Resolució en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears, 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.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa de Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta 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, 8 de gener de 2020

La consellera d'Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández
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ANNEX
Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés al cos administratiu

Presidenta: designada per la consellera d'Administracions Públiques i Modernització.

Titular: Blanca Ripoll Martínez de Bedoya

Suplent: María Jesús Useleti Garau

Vocals:

 Designat per sorteig entre el personal funcionari de carrera del cos superior de l'Administració general de la Comunitat Autònoma- Primer.
de les Illes Balears.

Titular: Juan Carlos Pons Morell

Suplent: César Martínez González

. Designada per sorteig entre el personal funcionari de carrera del cos superior de l'Administració general de la Comunitat- Segona
Autònoma de les Illes Balears.

Titular: Catalina Ferrando Ballester

Suplent: Concepción Garau Pou

-Tercera. Designada per sorteig entre el personal funcionari de carrera del cos de gestió de l'Administració general de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Titular: Ana Carreras Barrueco

Suplent: Irene Martín Magraner

- Quart. Designat per sorteig entre el personal funcionari de carrera del cos administratiu de l'Administració general de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Titular: Antoni Andreu Salom

Suplent: José Antonio Moreno Morente

Secretari o secretària: designat pels membres del Tribunal entre els vocals.
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