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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)

6188 Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques per la qual es crea la borsa per a
l’ocupació temporal de llocs de treball en comissió de serveis del cos d’advocacia de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears arran de les proves selectives per accedir-hi, pel torn de promoció
interna, convocades per Resolució de 12 de maig de 2016 (BOIB 63, de 19 de maig)

Antecedents

1. Per Resolució de 5 de maig de 2016 (BOIB núm. 60, de 12 de maig) es van aprovar les bases generals que han de regir els processos
selectius per a la cobertura de les places vacants de personal funcionari, de l’àmbit dels serveis generals, previstes a les ofertes públiques
d’ocupació que aprovi la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, incloses les ofertes d’ocupació pública aprovades per Acord del Consell
de Govern per als anys 2014 i 2015, i per Resolució de 12 de maig de 2016 (BOIB núm. 63, de 19 de maig) es aprovar la convocatòria, les
bases, els temaris, els exercicis, el barem de mèrits i la designació del tribunal qualificador de les proves selectives per accedir, pel torn de
promoció interna, al cos d’advocacia de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Per Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de dia 10 de maig de 2017 (BOIB 57, d’11 de maig), es van
nomenar funcionaris de carrera del cos d’advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears els aspirants que han superat les proves

.selectives esmentades

3. De conformitat amb el punt sisè de la Disposició Transitòria Primera del Decret 74/2016, de 23 de desembre, pel qual es regula
l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 161, de 24 de desembre de 2016), els aspirants que superin alguna prova o
exercici en les convocatòries de promoció interna conformaran una borsa a la qual s’ha de recórrer per ocupar temporalment llocs de treball
d’advocats en comissió de serveis. Aquesta borsa tindrà una vigència de tres anys.

4. En compliment dels preceptes esmentats, escau aprovar la creació de la borsa per a l’ocupació temporal de llocs de treball en comissió de
serveis que han superat alguna prova o exercici en la convocatòria de promoció interna per accedir al cos d’advocacia de la comunitat
autònoma de les Illes Balears esmentada en el punt primer.

Fonaments de dret

1. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. El Decret 74/2016, de 23 de desembre, pel qual es regula l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Proposta de resolució

Vists els fets i fonaments de dret exposats, propòs a la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques que dicti una resolució en els termes
següents:

. Aprovar la creació de la borsa per a l’ocupació temporal de llocs de treball en comissió de servei del cos de l’Advocacia de laPrimer
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que s’adjunta com a Annex d’aquesta Resolució.

. Aprovar la composició de la borsa esmentada, amb l’ordre de prelació dels aspirants, determinat segons el nombre d’exercicis queSegon
han superat i per la puntuació obtinguda en les proves selectives per accedir pel torn de promoció interna al cos de l’Advocacia de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de 12 de maig de 2016 (BOIB núm. 63, de 19 de maig).

. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.Tercer
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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
d’Hisenda i Administracions Públiques en el termini d’un mes comptador des de l’endemà que s’hagi publicat en el Butlletí Oficial de les

d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de lesIlles Balears, 
Administracions Públiques.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se 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, 7 de juny de 2017

El director general de Funció Pública
I Administracions Públiques
Pedro Jesús Jiménez Ramírez

Conforme amb la proposta. En dict resolució.
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera i Crespí

 

ANNEX
Borsa de personal funcionari interí del cos de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Dni                       Nom                                                                   Total                    Pos.                     Disc.

43088133      GARCIA CANALS, NURIA                                    5,930                    1                         N

43093070      LACOSTA SUÑER, SANDRA                                5,040                    2                         N
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