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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)

4370 Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 29 d’abril de 2019 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
de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat enginyeria tècnica de
telecomunicacions, 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 facultatiu tècnic, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat enginyeria tècnica de
telecomunicacions, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Menorca, convocat per la Resolució
de dia 8 de juny de 2018 (BOIB núm. 83, de 5 de juliol) ha signat la proposta definitiva per determinar la composició final de la borsa.

Fonaments de dret

1. L’article 54.1 a) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. L’article 4 i 12 de l'annex del decret 31/2012 de 13, d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Escola Balear d'Administració Pública.

3. 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.

4. 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.

5. La base 10 de la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 8 de juny de 2018 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 de tecnologies de
la informació i telecomunicacions, especialitat enginyeria tècnica de telecomunicacions, de l'Administració especial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca (BOIB núm. 83, de 5 de juliol).

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 de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat 
enginyeria tècnica de telecomunicacions, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca,
convocada per la Resolució de dia 8 de juny de 2018 (BOIB núm. 83, de 5 de juliol) , 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’abril de 2019

El director/gerent de l’EBAP
Jaime Tovar Jover

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 de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat enginyeria tècnica de
telecomunicacions, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca.
  

DNI Llinatges, nom Puntuació Ordre Discapacitat

***9005* NAVIO NAVARRO, FRANCISCO 25,713 1 N

***9432* CATANY HERNANDEZ, JUAN JOSE 23,153 2 N

***3287* DE LUCIO REYNES, JORDI 21,45 3 N

***7234* SABATER FRAU, PEDRO 20 4 N

***2548* DONAIRE PASCUAL, GABRIEL 19,575 5 N

***1820* JUAN CALAFAT, JAUME 18,399 6 N

***4214* SASTRE TOMAS, JAIME 17,485 7 N

***5311* ESCUDERO MASA, ANTONIO JORGE 14,72 8 N

***3402* ALBERTI BLANCH, JUAN 14,53 9 N

***4608* LAPUENTE SERRA, CARLOS 13,115 10 N

***2912* ESCUDERO GONZÁLEZ, CARLOS 13 11 N

***3749* BENNASAR SEVILLA, ALEJANDRO 12,6 12 N

***2214* MANRESA YEE, ROBERTO 11,75 13 N

***0342* GARCIA SANSO, JAVIER 11,383 14 N

***7657* VICH SERVERA, MARTIN 10,54 15 N

***9030* VALDIVIESO VÁZQUEZ, JUAN MANUEL 10,029 16 N

***7323* INAREJOS BLAZQUEZ, FRANCISCO JAV 9,851 17 N

***0944* BOSCH SERVERA, FRANCISCO JOSE 8,001 18 N

***0911* GARAU CARRERAS, ENRIQUE 5,272 19 N

***1816* SERRA ALAMINOS, JUAN ANDRES 5 20 N

***8844* BOSCH MORA, MARC 4,925 21 S

***3718* TABERNER SALAS, MARTI 4,85 22 N

***8705* GRACIA MORENO, FRANCISCO MIGUEL 3,336 23 N

***8353* CAÑELLAS SERRA, FRANCISCO 3 24 N
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DNI Llinatges, nom Puntuació Ordre Discapacitat

***6678* BOVER SOLANO, XAVIER 3 25 N

***2414* MORRO ESTARELLAS, PEDRO 3 26 N

***2780* ROMÀ ALVAREZ, LLORENÇ 0 27 N

***2489* CANOVAS VANRELL, ANDRES DAVID 0 28 N

 

*Llista específica d'aspirants que han acreditat una discapacitat igual o superior al 33%

***8844* BOSCH MORA, MARC 4,925 1 S *
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