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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)

8315 Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització de 31 d’agost de 2020, a
proposta de la directora gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública, per la qual s’aproven les
llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió,
del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places
vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat educació social,
de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes d’Eivissa i
Formentera

Antecedents

una borsa extraordinària per1. Per Resolució de 3 de juny de 2020 (BOIB núm. 106, d'11 de juny) es va convocar un concurs per constituir 
cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat educació social 
de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes d'Eivissa i Formentera.

2. Mitjançant la Resolució de 15 de juliol de 2020 es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en el
concurs esmentat, amb la indicació de les causes de l'exclusió. Aquesta Resolució es va publicar en data 23 de juliol de 2020.

3. En data de 30 de juliol ha finalitzat el termini que preveu la Resolució esmentada en el punt anterior perquè les persones excloses o
omeses esmenin les deficiències que s'han detectat a les sol·licituds de participació i aportin els documents que són preceptius. En aquest
període s'han presentat esmenes de sol·licitud.

4. En data 13 d'agost de 2020, arran de l'estimació parcial d'un recurs potestatiu de reposició, es publica la Resolució de la consellera
d'Administracions Públiques i Modernització de 5 d'agost de 2020 (BOIB núm. 140), per la qual es modifica la Resolució de la consellera
d'Administracions Públiques i Modernització de 3 de juny de 2020 , mitjançant 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,
especialitat educació social, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes d'Eivissa i Formentera.

Mitjançant aquesta resolució s'atorga un nou termini de deu dies hàbils, a les persones interessades que disposin del primer cicle universitari
o diplomatura en les branques d'arts i humanitats o ciències socials i jurídiques i l'habilitació per a la col·legiació d'educador/a social emesa
per un Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials.

5. El termini de presentació de sol·licituds que preveu el punt anterior ha finalitzat el dia 27 d'agost de 2020, sense haver-se registrat noves
instàncies.

Fonaments de dret

1. 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)

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

3. L'article 4 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.

una borsa4. La base 5 de la Resolució de 3 de juny de 2020 (BOIB núm. 106, d'11 de juny) per la qual es convoca un concurs per constituir 
extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials,
especialitat educació social, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes d'Eivissa i Formentera.

Proposta de resolució

Propòs a la consellera d'Administracions Públiques i Modernització que dicti una resolució en els termes següents:
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1. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses en el concurs, en els termes que estableix l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants excloses del concurs, amb la indicació de les causes d'exclusió, en els termes que
estableix l'annex 2 d'aquesta Resolució.

3. Deixar sense efectes el segon termini de presentació de sol·licituds.

4. Publicar la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la seu electrònica de la Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i en el web <http://oposicions.caib.es>.

Interposició de recursos

ó, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la conselleraContra aquesta Resoluci
d'Administracions Públiques i Modernització, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució en el 

, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comúButlletí Oficial de les Illes Balears
de les 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.

 

Palma, 31 d'agost de 2020

La directora/gerent de l'EBAP
Mercedes Riera López

 
Conforme amb la proposta. En dict resolució.

 
La consellera d'Administracions Públiques i Modernització

Isabel Castro Fernández
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ANNEX 1
Llista definitiva de persones aspirants admeses

Cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat educació social, de l'Administració especial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes d'Eivissa i Formentera.

DNI Llinatges, nom  

***5432* BONET MARÍ, CRISTINA  

***0432* COLL PONS, SANDRA  

***5315* COSTA GOTARREDONA, MERCEDES  

***0647* DESCALZO TUR, EMMA  

***4064* ESCRIVA LLORCA, MARIA  

***4307* FAIDELLA PLANELLS, VICTORIA  

***5561* FERNANDEZ SANTOS, LAURA  

***5327* FERRAGUT MARI, IRENE  

***6161* GARCIA LIZCANO, ALYA  

***5702* GARCIA MORENO, MIREIA  

***0572* GARCIA PATIÑO, ESMERALDA  

***3567* GARCIA PINERO, TAMARA  

***5152* IBÁÑEZ PULIDO, ANA  

***8150* IZQUIERDO RODRIGUEZ, CORA  

***5113* LOPEZ-HIGUERA MARI, MARIA BELEN  

***6790* MANZUR SANCHEZ, EVELYN LORETO  

***9090* MARCOS SIERRA, MANUELA FAUSTINA  

***6184* ORDOÑEZ CARDOSO, MARIA DE LA CONCEPCION  

***5588* PALAU RIERA, IRENE  

***5704* PAVON GUERRERO, LORENA  

***9449* PEREZ BLASCO, ANA  

***5776* PLANELLS TORRES, VANESA  

***5788* PORVENCIO AGURIONDO, AIXA  

***0594* RAMON COSTA, LAURA MARIA  

***5517* RIBAS AHUMADA, LOURDES  

***6098* RIBAS PRATS, SANDRA  

***5984* RIERA PALAU, CAROLINA  

***5944* ROIG RIBAS, JAVIER  

***6099* ROIG RIBAS, NURIA  

***5277* ROMERO REQUENA, MICHAEL  

***5509* SALOM TORMO, CARLES  

***5036* SANTILLANA ANIDO, MONICA  

***0957* SINTES CARRERAS, HUGO  

***7561* TARTERA MARTINEZ, AÏDA * Admès condicionalment

***1146* VIOLA RAMON, DANIELA  
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ANNEX 2
Llista definitiva de persones aspirants excloses

Cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat educació social, de l'Administració especial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes d'Eivissa i Formentera.

DNI Llinatges, Nom Motiu d'exclusió

***5838* BLASCO ARANDA, LARA NO ACREDITA LA TITULACIÓ EXIGIDA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA
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