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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)

7802

Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització de 25 de juliol de 2019, per
la qual s’ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives
per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, 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 i es fa pública la llista de llocs vacants que s’
ofereixen a l’efecte de l’adjudicació

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 4 de desembre 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, 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 (BOIB núm. 151, de 12 de desembre).
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3. Una vegada finalitzades les proves selectives esmentades al punt anterior, el Tribunal Qualificador ha elevat a la consellera
d'Administracions Públiques i Modernització la llista definitiva de persones aspirants seleccionades amb l'ordre de prelació final.
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.
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 13 de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 4 de desembre 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, 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.
Per tot això, dict la següent
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Resolució
1. Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la llista definitiva de persones aspirants que han superat les proves
selectives per a l'ingrés 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, segons consta en l'annex I d'aquesta Resolució.
2. Publicar com a annex II la llista de llocs de treball vacants que s'ofereixen a les persones aspirants que han superat les proves selectives
esmentades, a l'efecte que sol·licitin la destinació.
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:
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a) Una fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit en cada convocatòria o certificació acadèmica que acrediti haver superat tots
els estudis per obtenir el títol.
b) Una fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu dels coneixements de llengua catalana.
c) 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.
d) 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.
e) 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).
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.
‒ Les persones seleccionades que hagin accedit al procés selectiu mitjançant el sistema de promoció interna tenen preferència,
respecte de les persones que no procedeixin d'aquest torn, per cobrir els llocs de treball vacants que s'ofereixin.
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, 25 de juliol de 2019
La consellera d'Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández
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Annex I
Llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l'ingrés, 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
Mallorca

Torn lliure

DNI

Llinatges, nom

puntuació

ordre

***5220*

JIMÉNEZ VEGA, ADRIÁN EFRÉN

25,401

1

***2114*

CUEVAS GÓMEZ, ASIER

25,391

2

***2851*

JUANICO SOLER, ANTONI

21,761

3

Mallorca

Promoció interna vertical

DNI

Llinatges, nom

puntuació

ordre

BARCELÓ PERELLÓ, JOAN

31,035

1

***7850*

COLL PORCEL, MIQUEL

30,246

2

***1503*

MUNAR AGUILÓ, ONOFRE

28,701

3

***3590*

ROSSELLÓ MERCER, JERONIA

28,144

4

***8012*

GAYÁ GAYÁ, ANTONIO

25,539

5
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***1079*
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ANNEX II

CONSELLERIA / O.A.

NOM DEL LLOC

DESTÍ

DIRECCIÓ GENERAL DIRECCIÓ GENERAL
DE FUNCIÓ PÚBLICA I DE FUNCIÓ PÚBLICA I
ADMINISTRACIONS
ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES
PÚBLIQUES (PALMA) F00110007

ANALISTA

PALMA

1

6315,54

22

L

CONSELLERIA
D'INNOVACIÓ,
RECERCA I TURISME

DIRECCIÓ GENERAL
DIRECCIÓ GENERAL
DE
DE
DESENVOLUPAMENT
DESENVOLUPAMENT
TECNOLÒGIC
TECNOLÒGIC
(PALMA)

F00110003

ANALISTA

PALMA

1

6315,54

22

CONSELLERIA
D'INNOVACIÓ,
RECERCA I TURISME

DIRECCIÓ GENERAL
DIRECCIÓ GENERAL
DE
DE
DESENVOLUPAMENT
DESENVOLUPAMENT
TECNOLÒGIC
TECNOLÒGIC
(PALMA)

F00120001

ANALISTA I
PROGRAMADOR/A

PALMA

4

6315,54

F0167026P

LLOC BASE
TÈCNIC/A
SUPERIOR

PALMA

1

LLOCS BASE DE LA
CONSELLERIA DE
CONSELLERIA DE
CONSELLERIA DE
TERRITORI, ENERGIA I TERRITORI, ENERGIA I TERRITORI, ENERGIA
MOBILITAT
MOBILITAT
I MOBILITAT (PALMA) F01670280

LLOC BASE
TÈCNIC/A
SUPERIOR

PALMA

1

CONSELLERIA
D'HISENDA I
ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES

VICEPRESIDÈNCIA
DEL SOIB

UNITAT

VICEPRESIDÈNCIA
DEL SOIB (PALMA)

CODI LLOC

N.L. C. ESP. CD TP FP

A.P.

GRUPS

COSSOS

REQUISITS

N.CAT.

ILLA

C

AA

A1

2510/251B

ESPECIALITAT
INFORMÀTICA HDE, PiP, RDT

B2

MALLORCA

L

C

AA

A1

2510/251B

ESPECIALITAT
INFORMÀTICA HDE, PiP, RDT

B2

MALLORCA

22

L

C

AA

A1/A2

2510/2511/ ESPECIALITAT
251B/252B INFORMÀTICA HDE, PiP, RDT

B2

MALLORCA

3465,7

21

L

C

AA

A1

2510/251B

ESPECIALITAT
INFORMÀTICA

RDT

B2

MALLORCA

3465,7

21

L

C

AA

A1

2510/251B

ESPECIALITAT
INFORMÀTICA

RDT

B2

MALLORCA
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O.A. SERVEI
D'OCUPACIÓ DE LES
ILLES BALEARS (SOIB)

CENTRE DIRECTIU
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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’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ
HBLE.
SR. CONSELLER
D'INTERIOR
CONSEJERÍA
DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS Y MODERNIZACION
HBLE. SR. CONSEJERO DE INTERIOR.
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