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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)

5971 Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, 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 superior,
escala sanitària, especialitat medicina, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa

La directora gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública ha formulat la proposta de resolució següent:

Antecedents

1. Per Resolució de 14 de febrer de 2022 (BOIB núm. 26, de 17 de febrer de 2022) es va convocar un concurs per constituir una borsa
extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina, de 
l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa.

2. Mitjançant la Resolució de 7 de juny de 2022 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 8 de juny de 2022.

3. 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.

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.

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 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.

4. La base 5 de la Resolució de 14 de febrer de 2022 (BOIB núm. 26, de 17 de febrer de 2022) per la qual es convoca un concurs per
constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat
medicina, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Mallorca, Menorca, i Eivissa.

Proposta de resolució

òs a la consellera de P  que dicti una resolució en els termes següents:Prop residència, Funció Pública i Igualtat

1. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses en el concurs, en els termes que estableix l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Declarar desistides de la seva sol·licitud les persones que no hagin presentat esmena a la seva exclusió en el termini de 10 dies hàbils
concedit per la Resolució de 7 de juny de 2022 per la qual es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses.

3. 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>.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.
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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
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 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.

 

(Signat electrònicament: 7 de juny de 2022)

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

La direcció gerència proposant
María del Carmen Iglesias Manjón

 

ANNEX 1
Llista definitiva de persones aspirants admeses

Cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa

MALLORCA

DNI Llinatges, nom

***9541* CAFFARO ROVIRA, MERCEDES

***0018* ESCUDERO LOPEZ, CARMEN ROCIO

***1697* FERRIOL PICORNELL, ANTONI

***3673* FIOL PIZA, MARIA ANGELES

***1779* FLEXAS UNTEREGGER, CRISTINA

***1197* GARCIA MORA, FRANCESC XAVIER

***1936* GAYA JANER, MARGARITA

***1805* GRIMALT OLIVER, MIREIA

***0725* LLULL COLL, MARGALIDA

***1824* MERCADAL MELIÀ, MARIA ROSA

***3816* NUÑEZ JIMENEZ, CATALINA

  

MENORCA

***2288* AGUADO ARANDA, BORJA ALFONSO

***6311* JUNOY SALAS, JUAN

  

EIVISSA

***8409* CASQUEIRO BARREIRO, AURORA

***4020* RIERA MARI, MARIA NIEVES
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