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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)

2925 Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques per la qual s’aprova la llista
d’aspirants seleccionats en el concurs per formar part d’una borsa extraordinària per cobrir, amb
caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat
medicina, per a les illes de Mallorca i Menorca, de l’Administració especial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears

Fets

La Comissió Tècnica de Valoració del concurs per formar part d’una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places
cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina, per a les illes de Mallorca i Menorca, de l’Administració especialvacants del 

de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocat per la  haResolució de 24 d’octubre de 2016 (BOIB núm. 142, de 10 de novembre)
signat la proposta definitiva per determinar la composició final de la borsa.

Fonaments de dret

L’article 16  de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.c)

L’article 6.3 c) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

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.

La base 10 de la .Resolució de convocatòria, de 24 d’octubre de 2016 (BOIB núm. 142, de 10 de novembre)

 

Proposta de resolució

Propòs a la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques que dicti una resolució en els termes següents:

 Aprovar, segons la proposta definitiva que ha efectuat la Comissió Tècnica de Valoració nomenada a l’efecte, la composició final de la1.
borsa de personal funcionari interí del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina, per a les illes de Mallorca, i Menorca, de
l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocada per la Resolució de 24 d’octubre de 2016 (BOIB núm.

amb indicació de totes les persones integrants, l’ordre de prelació i la puntuació obtinguda, que figura en l’annex142, de 10 de novembre) 
d’aquesta Resolució.

2. Publicar aquesta Resolució en el tauler d’anuncis de l’Escola Balear d’Administració Pública, en el  i enButlletí Oficial de les Illes Balears
la web de l’EBAP del Govern de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera
d’Hisenda i Administracions Públiques, 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.

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 que s’hagi publicat aquesta Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Palma, 13 de març de 2017

El director general de Funció Pública i Administracions Públiques
Pedro Jiménez Ramírez

Conforme amb la proposta. En dict resolució.
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera i Crespí

ANNEX

MALLORCA

DNI Llinatges, nom Puntuació Posició Discapacitat

43038165 NUÑEZ JIMENEZ, CATALINA 22,01 1 N

43181640 MORALES FIOL, MARIA MAGDALENA 19,668 2 N

4200180 ESCUDERO LOPEZ, CARMEN ROCIO 19,22 3 N

43007255 LLULL COLL, MARGALIDA 17,37 4 N

43019369 GAYA JANER, MARGARITA 17,145 5 N

18236731 FIOL PIZA, MARIA ANGELES 14,666 6 N

43055210 BALAGUER PEREZ, ANA MARGARITA 12,05 7 N

43091091 DÍAZ MEDINA, SERGIO 9,001 8 N

MENORCA

DNI Llinatges, nom Puntuació Posició Discapacitat

4200180 ESCUDERO LOPEZ, CARMEN ROCIO 19,22 1 N

37314894 SANCHEZ PARRA, FERNANDO 5,48 2 N

36963115 JUNOY SALAS, JUAN 3,007 3 N

50308701 MARTINEZ CABALLERO, MARIA DEL CARMEN 0 4 N
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