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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)

12586 Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 4 de desembre de 2020 per la
qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les
causes d’exclusió, de les proves selectives per accedir, pel torn lliure, al cos de d’advocacia de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució d’11 de setembre de 2020 (BOIB
núm. 161, de 17 de setembre)

Antecedents

1. Mitjançant Resolució de 5 de març de 2019 es varen aprovar 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 (BOIB núm. 33,
de 12 de març de 2019)

2. Per Resolució d'11 de setembre de 2020, es va aprovar la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i la
designació del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos d'advocacia de l'Administració general de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 161 de 17 de setembre).

3. Per Resolució de 18 de setembre de 2020, es varen corregir els errors advertits en la publicació de la Resolució de la Resolució de la
consellera d'Administracions Públiques i Modernització d'11 de setembre de 2020.

4. Per Resolució de 10 de novembre de 2020 (BOIB núm. 197, de 19 de novembre) es van aprovar les llistes provisionals de persones
aspirants admeses i excloses en el procediment selectiu per a l'ingrés al cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, amb expressió de la causa d'exclusió, convocada per resolució d'11 de setembre de 2020

5. Una vegada finalitzat el termini previst en la base 7.1 de les bases generals perquè les persones excloses o omeses esmenin les deficiències
o aportin la documentació preceptiva, s'ha d'aprovar i publicar la llista definitiva de persones admeses i excloses, amb indicació de les causes
d'exclusió, de les proves selectives esmentades.

6. El Tribunal Qualificador de les proves selectives per accedir, pel torn lliure, al cos de l'advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, en la sessió de constitució de dia 30 de novembre de 2020, ha determinat les dates del primer exercici, que tendran lloc entre el 25 i
28 de gener de 2021; en concret dilluns 25 de gener de 2021 matí, dimarts 26 de gener de 2021 horabaixa, dimecres 27 de gener de 2021
horabaixa, dijous 28 de gener de 2021 matí, en compliment de la previsió de la base 9.4 de les bases generals.

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 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma.

4. La Resolució 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 aprovada per acord del Consell de
Govern el 14 de desembre de 2018

5. La Resolució d'11 de setembre de 2020, per la qual es va aprovar la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits i la
designació del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos d'advocacia de l'Administració general de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 161 de 17 de setembre de 2020).

Per tot l'anterior dict la següent:
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Resolució

1. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses en les proves selectives, per accedir, pel torn lliure, al cos de l'Advocacia de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en els termes que estableix l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants excloses en les proves selectives, amb indicació de les causes de l'exclusió, per accedir,
pel torn lliure, al cos de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en els termes que estableix l'annex 2 d'aquesta Resolució.

3. Aprovar, a proposta del Tribunal Qualificador, les dates, hores i llocs de realització del primer exercici de les proves selectives, per a les
persones aspirants convocades - començant per la lletra NS d'acord amb la base 8.2 de la Resolució de 26 d'octubre de 2017- en els termes
que estableix l'annex 3 d'aquesta Resolució.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en els taulers d'anuncis de l'EBAP i de la conselleria competent en
matèria de funció pública. Així mateix, es podrà consultar en el web http://oposicions.caib.es

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera
d'Administracions Públiques i Modernització en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles
123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

També es pot interposar 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 de la publicació, 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, 4 de desembre de 2020

La consellera d'Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández

 

ANNEX 1
Llista de persones aspirants admeses

ADMESOS  
  

PROCES SELECTIU 2020 COS ADVOCACIA (OPE 2019)  

ALAMINOS BARCELO, MARINA ***6135*

ALBALA VELASCO, ARTURO ***8499*

CAÑAS OLIVER, ANTONIO ***3249*

COLL POL, DAVID ***7362*

DELFONT CABRERO, MARÕA ***0761*

DURAN POO, AITOR ANDONI ***1418*

EL HARRAK MORENO, MIRIAM ***0509*

FIGUEROLA ROVIRA, FRANCISCA ***6835*

GARCIA CANALS, NURIA ***8813*

GELABERT MAYRATA, CRISTINA ***2189*

MASDEU PEREZ, ANA ***4255*

MESTRES MAZA, BERNARDO ***5400*

NEVADO FERRÀ, ALEJANDRO ***6396*

QUIROS SASTRE, MARIA MAGDALENA ***0843*

RAMIS PASCUAL, MARIA DEL MAR ***1692*

ht
tp

://
w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

20
/2

10
/1

07
57

62

http://boib.caib.es


Núm. 210
17 de desembre de 2020

Fascicle 214 - Sec. II. - Pàg. 42727

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

ADMESOS  
RIBAS FERRER, MARÕA DEL CARMEN ***5104*

SAMPOL BALLESTER, ENRIC ***9545*

TOMAS MARIN, ALVARO TAREK ***9443*

TOMAS MARIN, ROCIO MARIA ***9443*

 

ANNEX 2
Llista de persones aspirants excloses

EXCLOSOS

 

PROCES SELECTIU 2020 COS ADVOCACIA (OPE 2019)

 

ANNEX 3
Dates, hora i lloc de realització del primer exercici

(Torns)

Dia: 25 de gener de 2021
Hora: 9:00 hores
Lloc: EBAP (Palma)

Persones aspirants convocades:

NEVADO FERRÀ, ALEJANDRO

QUIROS SASTRE, MARIA MAGDALENA

RAMIS PASCUAL, MARIA DEL MAR

RIBAS FERRER, MARÕA DEL CARMEN

SAMPOL BALLESTER, ENRIC

 

Dia: 26 de gener de 2021
Hora: 15:30 hores
Lloc: EBAP (Palma)

Persones aspirants convocades:

TOMAS MARIN, ALVARO TAREK

TOMAS MARIN, ROCIO MARIA

ALAMINOS BARCELO, MARINA

ALBALA VELASCO, ARTURO

CAÑAS OLIVER, ANTONIO

 

Dia: 27 de gener de 2021
Hora: 15:30 hores
Lloc: EBAP (Palma)

Persones aspirants convocades:

COLL POL, DAVID
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DELFONT CABRERO, MARÕA

DURAN POO, AITOR ANDONI

EL HARRAK MORENO, MIRIAM

FIGUEROLA ROVIRA, FRANCISCA

 

Dia: 28 de gener de 2021
Hora: 9:00 hores
Lloc: EBAP (Palma)

Persones aspirants convocades:

GARCIA CANALS, NURIA

GELABERT MAYRATA, CRISTINA

MASDEU PEREZ, ANA

MESTRES MAZA, BERNARDO
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