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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)

8852 Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització de 9 de setembre de 2019 per
la qual es constitueixen les borses ordinàries de personal funcionari interí del 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, corresponent a les proves
selectives convocades per la Resolució de 4 de desembre de 2017

Fets

1. Mitjançant la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 4 de desembre de 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).

2. Han finalitzat les proves selectives esmentades 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.

Fonaments de dret

1. La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.202

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. 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. La base 15 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 a 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 16 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

Resolució

1.Aprovar la constitució de les borses ordinàries de personal funcionari interí del 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,
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.

La composició de les borses de treball, per illes, amb l'ordre de prelació final, s'adjunta com a annex d'aquesta Resolució.
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2. Declarar exhaurides les borses de treball (temporals i ordinàries) de personal funcionari interí del 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 que s'hagin pogut constituir en aplicació del 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.

3. Publicar aquesta Resolució en el , a la pàgina web del Govern de les Illes Balears i al tauler d'anuncis deButlletí Oficial de les Illes Balears
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 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.

 

Palma, 9 de setembre de 2019

La consellera d'Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández
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Annex

Borses ordinàries del 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.

* Llista general de totes les persones aspirants integrants de les borses

Mallorca Torn lliure

DNI Llinatges, nom Exàmens aprovats Puntuació Ordre Disc  

***7732* BELTRAN MOLLA, MARIA 3 18,832 1 N  

***3628* GUAL BENNÁSAR, DAMIÁN RAMÓN 3 17,857 2 N  

***5251* BAUZA PICO, PEDRO 1 8,136 3 N  

***5358* USERO RUIZ, ALEJANDRO 1 7,514 4 N  

***7437* TOUS DURAN, PEDRO 1 7,119 5 N  

***0065* PETRUS CANOS, MIGUEL SANTIAGO 1 7,062 6 N  

***3860* MANRESA SOCIAS, BARTOLOME 1 7,062 7 N  

***1922* MAS FIOL, MIQUEL 1 6,723 8 N  

***3918* BONET BONET, PEDRO 1 6,554 9 N  

***8775* NUÑEZ JIMENEZ, JOSE FERNANDO 1 6,497 10 N  

***0924* GENOVARD ABAD, MAGDALENA 1 6,328 11 N  

***4985* REYES GONZALEZ, FRANCISCO 1 6,328 12 N  

***3627* ANTICH SASTRE, SALVADOR 1 6,271 13 N  

***3437* PEREZ SANCHEZ, LUIS 1 6,158 14 N  

****8112 BOERNER -, DANIEL 1 6,102 15 N  

***1302* BÜHLER OLIVE, JAN 1 6,045 16 N  

***6958* SANCHEZ NAVARRO, FELIX 1 5,537 17 N  

***5982* GAGO HUGUET, JOSE MIGUEL 1 5,424 18 N  

***6508* ABIA DIAZ, BEATRIZ 1 5,367 19 N  

***3809* HELLIN GARCIA, DIEGO 1 5,254 20 N  

 

Menorca Torn lliure

DNI Llinatges, nom Exàmens aprovats Puntuació Ordre Disc  

***0065* PETRUS CANOS, MIGUEL SANTIAGO 1 7,062 1 N *

***4985* REYES GONZALEZ, FRANCISCO 1 6,328 2 N *

***1302* BÜHLER OLIVE, JAN 1 6,045 3 N *

***6508* ABIA DIAZ, BEATRIZ 1 5,367 4 N *

 

Eivissa Torn lliure

DNI Llinatges, nom Exàmens aprovats Puntuació Ordre Disc  

***4985* REYES GONZALEZ, FRANCISCO 1 6,328 1 N *

 

Formentera Torn lliure

DNI Llinatges, nom Exàmens aprovats Puntuació Ordre Disc  

***4985* REYES GONZALEZ, FRANCISCO 1 6,328 1 N *
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