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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)

7890 Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 19 de juliol 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 ajudant facultatiu, de
vigilant de reserva marina, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, a l’illa de Mallorca

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 ajudant facultatiu, de vigilant de reserva marina, amb els requisits de carnet de conduir A1 en vigor i certificat de formació
bàsica - regulat per l’Ordre FOM/2296/2002, de 4 de setembre-, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a
l’illa de Mallorca, convocat per la Resolució de dia 21 de setembre de 2017  (BOIB núm. 123, de 7 d'octubre) ha signat la proposta definitiva
per determinar la composició final de la borsa.

 Fonaments de dret

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.

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 la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 21 de setembre de 2017 per la qual es convoca un
concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos ajudant facultatiu, de vigilant de
reserva marina, amb els requisits de carnet de conduir A1 en vigor i certificat de formació bàsica regulat per l’Ordre FOM/2296/2002, de 4 de
setembre, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca, (BOIB núm. 123, de 7 d'octubre).

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 ajudant facultatiu, de vigilant de reserva marina, amb els requisits de carnet de conduir A1 en vigor
i certificat de formació bàsica - regulat per l’Ordre FOM/2296/2002, de 4 de setembre - , de l’Administració especial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca, convocada per la Resolució de dia 21 de setembre de 2017 (BOIB núm. 123, de 7
d'octubre), 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.

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,
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reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

   

Palma, 19 de juliol 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 ajudant facultatiu, de vigilant de reserva marina, amb els requisits de carnet de conduir A1 en vigor i certificat de formació

bàsica - regulat per l’Ordre FOM/2296/2002, de 4 de setembre -, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
a l’illa de Mallorca.

                 
DNI Llinatges, nom Puntuació Ordre Discapacitat

*7429   PÉREZ TORRES, ASVIN   23,968 1 N

*0939 NAVARRO GIL, OLIVER                                              23,657 2 N

*9155 VERDAGUER MASSANA, MARIA MERCÈ 22,812 3 N

*9031 QUIÑONERO EGEA, DOMINGO 18,565 4 N

*4862 BARRAQUER FEU, PAU MARIA                  16,484 5 N

*9822 GELABERT PERELLO, JAUME      15,705 6 N

*6924 ISERTE MONELL, JOSEP 15,597 7 N

*7256   GARCIAS SUREDA, BARTOMEU JOSEP                  15,100 8 N

*8501 VERGER HERNÁNDEZ, FRANCISCO JOSÉ 14,625 9 N

*8070 MOLINS SEGOVIA, GONZALO F.              14,206 10 N

*1298 FULLANA LEAL, JAVIER 12,870 11 N

*9502 CODINA ALCALÁ, JOSÉ PABLO   12,187 12 N

*2985 VIDAL FORTEZA, CONSTANZA                                11,205 13 N

*8557 RIGO LLITRA, JOAN JAUME                                     8,982 14 N

*0842 PASCUAL PEÑAS, BARTOMEU   8,708 15 N

*4561 DOYLE YAÑEZ, HUGO SEBASTIAN           6,890 16 N

*3669 ROSSELLÓ JIMÉNEZ, PABLO                                    6,000 17 N

*5173 SASTRE MARTORELL, VICENÇ MIQUEL               5,525 18 N

*1499 PERELLO SANTANDREU,JOSEP ANTONI               5,420 19 N

*2258 OBRADOR BARCELO, BARTOMEU                          4,587 20 N

*8860 AMBROS BONILLA, ALBERT        3,350 21 N

*6237 DEBON SANTANDREU, PERE MANEL                    3,000 22 N

*0963 TRIAS OLIVER, JAUME                                              2,538 23 N

*9751 FERRAGUT RUBIO, CARLOS        1,150 24 N

*9455 MOLINS SEGOVIA, MARIA LUISA                           0,983 25 N

*0698 RIUTORT SASTRE, FRANCISCO                                0,500 26 Nht
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