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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)

9005

Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 29 d'agost de 2018 per la qual
s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades en el concurs per formar part d’una borsa
extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala
humanística i de ciències socials, amb la titulació de diplomatura en Educació social, així com amb el
títol oficial de postgrau universitari amb estudis de gènere, de l’Administració especial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa

Fets
La Comissió Tècnica de Valoració del concurs per formar part d’una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places
vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, amb la titulació de diplomatura en Educació social, així com amb el
títol oficial de postgrau universitari amb estudis de gènere,de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les
illes de Mallorca, Menorca i Eivissa , convocat per la Resolució de dia 8 de novembre de 2017 (BOIB núm. 146, de 30 de novembre) ha
signat la proposta definitiva per determinar la composició final de la borsa.
Fonaments de dret
1. L’article 16 c) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/110/1015995

2. 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.
3. L’article 10 del Decret 27/1994, d’11 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.
4. La base 10 de la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 8 de novembre de 2017 per la qual es convoca un
concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala
humanística i de ciències socials, amb la titulació de diplomatura en Educació social, així com amb el títol oficial de postgrau universitari
amb estudis de gènere,de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa
(BOIB núm. 146, de 30 de novembre).
Proposta de resolució
Propòs a la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques que dicti una resolució en els termes següents:
1. Aprovar, segons la proposta definitiva que ha efectuat la Comissió Tècnica de Valoració nomenada a l’efecte, la composició final de la
borsa de personal funcionari interí del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, amb la titulació de diplomatura en
Educació social, així com amb el títol oficial de postgrau universitari amb estudis de gènere,de l’Administració especial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa , convocada per la Resolució de dia 8 de novembre de 2017 (BOIB
núm. 146, de 30 de novembre), amb indicació de totes les persones integrants, l’ordre de prelació i la puntuació obtinguda, que figura en
l’annex d’aquesta Resolució.
2. Publicar aquesta Resolució en el tauler d’anuncis de l’Escola Balear d’Administració Pública, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en
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
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.
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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, 29 d'agost de 2018
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 1
Borsa del cos facultatiu tècnic, escala humanística i ciències socials, amb la titulació de diplomatura en Educació Social i títol oficial
de postgrau universitari amb estudis de gènere, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes
de Mallorca, Menorca i Eivissa.
MALLORCA
DNI

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/110/1015995

Puntuació

Ordre

Discapacitat

*1816

Llinatges, nom
GINARD GINARD, MIQUELA

26,321

1

N

*1106

FERRER MUNAR, MONICA

12,708

2

N

*0132

HEREDIA GOMEZ, SUSANA

12,396

3

N

*3890

GOMILA GUERRERO, MARIA DEL MAR

11,903

4

N

*7919

MOLINA ARAGON, Mª DOLORES

11,814

5

N

*5708

SALOM NIELL, CATALINA MARIA

9,665

6

N

*5729

DOMINGUEZ MORA, AINA

7,135

7

N

*5069

RUBIO BURGOS, NIEVES

5,083

8

N

*7652

HERNANDEZ MAQUEDA, RAQUEL

3,203

9

N

*2297

ESTARELLAS RIBAS, MARIA

3,1

10

N

*0476

BELTRÁN LLORET, ALICIA

2,65

11

N

Puntuació

Ordre

Discapacitat

21,817

1

N

6,7

2

N

Puntuació

Ordre

Discapacitat

25,069

1

N

MENORCA
DNI

Llinatges, nom

*1727

VAZQUEZ PONS, GLORIA

*1944

SOLÉ TAURA, LAURA

EIVISSA

DNI

Llinatges, nom

0364

SANTILLANA ANIDO, MONICA
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