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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)

11663 Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es modifica la
composició del Tribunal Qualificador de les proves selectives d’accés al curs de capacitació en el
procediment extraordinari per constituir una borsa d’ocupació temporal específica, descentralitzada
per illes, per a la categoria de policia

Fets

1. En data 19 d'octubre de 2021 la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat va dictar resolució per la qual es va convocar un
procediment extraordinari per constituir una borsa d'ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia, es
van aprovar les bases i van designar els membres del Tribunal Qualificador de les proves selectives d'accés al curs de capacitació (BOIB
núm. 145, de 23 d'octubre).

2. Les persones designades com a vocal 1 titular i suplent del Tribunal Qualificador de les proves selectives d'accés al curs de capacitació es
troben impossibilitades per complir les funcions inherents al nomenament, atès que el titular deixa de tenir la condició de personal adscrit a
l'EBAP i el suplent ha presentat causa legal d'abstenció, la qual ha estat acceptada. Així també, la persona designada com a secretària suplent
del tribunal, deixa de tenir la condició de personal adscrit a l'EBAP.

3. Pels motius descrits a l'apartat anterior es fa necessari designar uns nous membres del Tribunal Qualificador per poder continuar amb la
tramitació del procés.

Fonaments de dret

1. L'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic.

2. 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) i 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).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Modificar la composició del Tribunal Qualificador establerta a l'annex 5 de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i
Igualtat per la qual es convoca un procediment extraordinari per constituir una borsa d'ocupació temporal específica, descentralitzada per
illes, per a la categoria de policia, s'aproven les bases i es designen els membres del Tribunal Qualificador de les proves selectives d'accés al
curs de capacitació.

2. Publicar l'annex 5 de la resolució esmentada modificat amb la nova composició del Tribunal Qualificador de les proves selectives d'accés
al curs de capacitació.

3. Publicar aquesta Resolució en el , a la seu electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma deButlletí Oficial de les Illes Balears
http://oposicions.caib.es.les Illes Balears http://www.caib.es, i en la pàgina web 

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució en el Butlletí

, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de lesOficial de les Illes Balears
administracions públiques, en relació amb l'article 57.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
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També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos
comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  

Palma, en el dia de la signatura electrònica (15 de novembre de 2021)

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

 

Annex 5
Òrgan de selecció

Tribunal Qualificador de les proves selectives d'accés al curs de capacitació

President:

Titular: Miquel Mascaró Artigues
Suplent: Francisca Jiménez Chica

Vocal 1 EBAP:

Titular: María Isabel Gutiérrez Riffo
Suplent: Marta Sureda Mora

Vocal 2 Direcció General d'Emergències i Interior:

Titular: Rafel Covas Femenia
Suplent: Lucia Pons Calle

Vocal 3 Direcció General d'Emergències i Interior:

Titular: José Manuel Moya Marco
Suplent: Vicente Gómez Ferrer

Secretari:

Titular: Àngels Ruiz Vich
Suplent: María Elena García Vega
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