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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)

5876 Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es constitueix la
borsa temporal de personal funcionari interí del cos auxiliar per a la illa d’Eivissa de l’Administració
general, corresponent a les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d’abril de 2019 (BOIB
núm. 57 de 30 d’abril de 2019)

Fets

1.  La Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019 (BOIB, Núm. 57, de 30 d'abril de 2019) va
aprovar la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives
per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos auxiliar, de
l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El dia 9 d'abril de 2022, es va dur a terme la primera prova del procés selectiu. En data 18 de maig de 2022 es varen publicar les llistes
definitives de persones aspirants que han superat el primer exercici d'aquestes proves selectives.

Fonaments de dret

1. La Constitució Espanyola de 1978. La llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.

2. El Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut Bàsic de l'empleat Públic.

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

4. Els apartats 9 i 10 del article 3 del Decret 30/2009, de 22 de maig de 2016, per la 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. El Decret 30/2009, de 22 de maig de 2016, per la qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en particular els preceptes següents:

-L'apartat 10 de l'article 3, el qual disposa el següent:

“10. Exhaurida la possibilitat de l'apartat anterior, abans d'aplicar el procediment extraordinari i només fins a la
constitució definitiva de la borsa de treball que tindrà lloc quan acabi el procés selectiu de personal funcionari d'un
determinat cos, escala o especialitat, pot utilitzar-se, per nomenar personal funcionari interí d'aquest mateix cos, escala o
especialitat, la relació de les persones aspirants que hagin aprovat alguna de les proves o exercicis realitzats fins a aquell
moment, d'acord amb l'ordre de prelació recollit en l'article 3.4 d'aquest Decret. Les persones funcionàries interines que
comencin a prestar serveis com a conseqüència d'aquest supòsit, estaran en la situació de no disponible en la borsa que es
constitueixi en acabar el procés selectiu esmentat. En el moment del cessament s'incorporen automàticament a la borsa

”ordinària constituïda, en l'ordre de prelació que els correspongui d'acord amb l'apartat 3 d'aquest article.

-El punt 3 de l'article 3, pel que fa a la integració en borses d'una illa de persones que optin a les places d'una illa diferent, sempre
que en la sol·licitud hagin fet constar la seva disponibilitat a prestar serveis com a personal interí en una d'aquestes illes. Aquestes
persones s'han d'integrar en la llista a continuació de les persones que hagin aprovat almenys un exercici de l'oposició en el procés
selectiu corresponent a l' illa per a la que hi hagi places, en el seu cas.

-El punt 4 de l'article 3, el qual estableix el següent:

“4. L'ordre de prelació de les persones aspirants dins cada borsa es determina d'acord amb el nombre d'exercicis que hagin
aprovat i, quant a aquests exercicis, amb la suma de la puntuació obtinguda tant en els eliminatoris com en els no
eliminatoris. Si el sistema selectiu és el de concurs oposició, s'ha d'afegir, per obtenir l'ordre de prelació, la puntuació de la

”fase de concurs.
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-El punt 5 de l'article 3, que estableix els criteris de desempat.

6. La base 15 de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 5 de març de 2019 per la qual s' aproven les bases
generals que han de regir els processos selectius per cobrir les places vacants de personal funcionari de l'àmbit dels serveis generals previstes
en les ofertes d'ocupació pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, inclosa l'oferta d'ocupació pública aprovada per acord del
Consell de Govern el 14 de desembre de 2018.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la constitució de la borsa de treball temporal del personal funcionari interí del cos auxiliar per a l'illa d'Eivissa, de l'Administració
 de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, integrada pels aspirants que han participat en les proves selectives per a l'ingrés en elgeneral

cos esmentat i que han aprovat el primer exercici.

La composició de la borsa de treball, amb l'ordre de prelació final, s'adjunta com a annex d'aquesta Resolució.

 2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la pàgina web del Govern de les Illes Balears i al tauler d'anuncis de
l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP).

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que
la dicta en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, 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, i a l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març,
de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

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 d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa.

 

Palma, a la data de l'assignatura electrònica (7 de juliol de 2022)

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

 

ANNEX 1
Relació de persones aspirants aprovades, amb ordre de prelació, als efectes de poder nomenar personal funcionari interí

COS AUXLIAR TORN LLIURE Illa: EIVISSA

DNI Llinatges, Nom Puntuació Ordre Disc.  

***5907* VALDÉS CARDONA, PABLO 7,763 1 N  

***5834* MARÍ DELL'OLMO, ANNA 7,632 2 N  

***5209* MARI GUASCH, MONICA 7,544 3 N  

***4795* MARTINEZ TORRES, CRISTINA 7,456 4 N  

***5593* LEONES LOPEZ, Mª BELEN 7,412 5 N  

***4111* SALAZAR PEREGRINA, MARIA LOURDES 7,412 6 N  

***5335* FERNANDEZ GORDILLO, SONIA 7,105 7 N  

***5000* GARCÍA PEÑA, MARÍA REYES 6,93 8 N  

***4354* VALLVEY GIMENEZ, ISRAEL 6,842 9 N  

***5278* CASTILLEJO ORTIZ, SAMANDA 6,842 10 N  

***5872* COSTA TORRES, CATALINA 6,711 11 N  

***5032* PEREZ MOLINA, EVA ANGELA 6,579 12 N  
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***5266* RAMON RIBAS, ANTONIA 6,579 13 N  

***3154* SOLORZANO RAMIREZ, MILENA ROSARI 6,491 14 N  

***1868* IRIGOYEN BAUZA, ITZIAR 6,491 15 N  

***5197* RIERA COLOMAR, CARMEN 6,491 16 N  

***5420* CÍVICO MONTES, CARMEN 6,447 17 N  

***4757* BONET MCGILLEN, FELIPE 6,404 18 N  

***5593* SANCHEZ MARTINEZ, LORENA 6,404 19 N  

***3752* PIERA ROMERO, VICENTA 6,36 20 N  

***5174* SERRANO RODADO, MARTINA 6,316 21 N  

***5588* ALVAREZ RIBAS, VANESSA 6,228 22 N  

***5186* MALDONADO RIBAS, DAVID FRANCISCO 6,14 23 N  

***5072* TORRES MORÁN, AGUSTINA 6,053 24 N  

***5318* ALCALA TUR, RAQUEL 5,833 25 N  

***3851* GÓMEZ DE LOS RÍOS, MARÍA PAZ 5,746 26 N  

***2482* BLESA LOPEZ, MARIA DESAMPARADOS 5,439 27 N  

***5521* GARCIA PEÑA, CECILIA INES 5,395 28 N  

***5052* RIBAS VINGUT, MARIA NIEVES 5,395 29 N  

***5943* BRIONES SEGARRA, REBECA 5,395 30 N  

***1140* IBAÑEZ NIETO, PILAR 5,307 31 N  

***5450* PEÑA SANCHEZ, FRANCISCO 5,175 32 N  

***4840* VEGAS HERNANDO, MARIA JESUS 5,132 33 N  

***5736* MORRÁS ALZUGARAY, AITOR 5,044 34 N  

***8100* FONT ROCA, CARME 8,29 35 N *

***2391* AGENJO CARVAJAL, MARIA CRISTINA 7,588 36 N *

***4004* TORRES FERRER, DIEGO 7,5 37 N *

***8804* TORRELLO COCERA, LUISA 7,325 38 N *

***6217* MORELL BENNASSER, DAMIAN 7,281 39 N *

***7033* VERGER FULLANA, MARIA 7,105 40 N *

***3340* JIMÉNEZ NADAL, CARMEN 7,018 41 N *

***0589* LLOBET MOREY, ALICIA 6,754 42 N *

***6959* LOPEZ MARCO, PALOMA 6,754 43 N *

***7020* GARAU PUJOL, MAGDALENA 6,36 44 N *

***2595* CAMPOS SOLIS, RUBEN 6,316 45 N *

***9066* VICENS MUNAR, PILAR 5,965 46 N *

***6478* OSMA PEREZ, JOSE ALBERTO 5,746 47 N *

***2582* TALAVERA PEREZ, MARTA 5,658 48 N *

***1696* MACIA JUAN, CARMEN 5,483 49 N *

***4185* VENTAYOL ESPINAZO, MARINA 5 50 N *

***9923* BARCELO SANCHEZ, MARIA 5 51 N *
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