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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)

10225 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 arquitectura, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a
l’illa de Mallorca

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

Antecedents

una  borsa1.  Per  Resolució  de  17  de  març  de  2021  (BOIB  núm.  44,  d'1  d'abril  de  2021)  es  va  convocar  un  concurs  per  constituir 
extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat,  cos facultatiu superior, escala arquitectura, de places vacants del  l'Administració especial
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca.

2. Mitjançant  la Resolució de 5 de juliol de 2021 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 7 de juliol de 2021

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   de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.c)

2. L'article 6.3   de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.c)

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 17 de març de 2021 (BOIB núm. 44, d'1 d'abril de 2021) 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 arquitectura, de l'Administració
especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca.

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. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants excloses del concurs, amb indicació de les causes d'exclusió, en els termes que
estableix l'annex 2 d'aquesta Resolució.

3. Declarar desistides de la seva sol·licitud les persones que no hagin presentat esmenes a la seva exclusió en el termini de 10 dies
hàbils concedit per  la Resolució de 5 de  juliol de 2021 per  la que es varen aprovar  les  llistes provisionals de persones aspirants
admeses i excloses.

4. 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
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Resolució

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

Interposició de recursos

ó, que exhaureix  la via administrativa, es pot  interposar un recurs potestatiu de reposició davant  la Contra aquesta Resoluci consellera de
, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució en el Presidència, Funció Pública i Igualtat Butlletí

, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de lesOficial de les Illes Balears
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.

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (28 de setembre de 2021)

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

La directora gerent de l'EBAP
Maria del Carmen Iglesias Manjón

 

ANNEX 1
Llista definitiva de persones aspirants admeses

Cos facultatiu superior, escala arquitectura, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de
Mallorca

 DNI Llinatges, nom  
***7098* AMOROS BOQUE, MARIA ANGELA  

***9795* APALATEGUI AIZPURU, MIREN  

***1154* ARBOS BERENGUER, CARMEN  

***1558* ARNAO ESPINOSA, ROCÍO  

***4958* ARNAU PEIRO, CLARA  

***4005* AULET OLIVER, GUILLEM  

***2386* BARCELO FELIU, MIGUEL ANGEL  

***6743* BIGORRA GONZÁLEZ, AINA  

***7679* BINIMELIS VARELLA, FATIMA  

***1953* BLANES MAYANS, LLUIS  

***5217* BONNIN FUSTER, CATALINA  

***9362* BOSCH ACARRETA, LOURDES  

***0885* BRAVO SALVA, ADRIANA  

***4237* BRAVO SALVA, DAVID  

***5969* BRIONES MARDONES, CARLOS  

***2534* BULTÓ BOQUÉ, ENRIC  *Admissió condicional nivell català*

***8883* BUÑOLA PEDROL, AINA MARIA  

***8052* CABRER RIVERA, PEDRO LUIS  

***2795* CALVIÑO FRAU, CATALINA  

***0913* CAMPRODON ROSANAS, MARIA  

***2207* CANTARELLAS REIG, GABRIEL  

***3347* CAPELLA TERREZ, MIQUEL ANGEL  
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 DNI Llinatges, nom  
***0495* CARRASCO DE LA CRUZ, PAZ  

***2170* CASAMOR MOLINA, ORIOL  *Admissió condicional nivell català*

***6301* CASTELLO ROBERTS, SILVIA LIA  

***8766* CIFRE BENNASSAR, BARTOMEU  

***6290* COMPANY POMAR, MONICA  

***7038* CONCEPCIÓ BAUÇÀ, CEREZO  

***3870* CORRO CAMPANER, MIGUEL  

***8118* CORTÉS AMENGUAL, AGUSTÍ  

***6579* CRUZ ALIGUER, MIREIA  

***3492* DARDER ESTRADES, BÀRBARA  

***7100* DE JUAN CARBONELL, JAVIER  

***3659* DE LA FUENTE MARTINEZ, IVAN DANIEL  

***9690* DOMINGUEZ GARCIA, ISABEL  

***8300* DUQUE TARDÁGUILA, LUZ MYRIAM  

***2985* ESCOBAR BONET, MARIA  

***6062* ESCUDER CALLE, LIDIA  

***9644* ESTARELLAS PALMER, MIGUEL (AUTENTICACIÓN)  

***1676* FELIU SASTRE, DANIEL  

***4066* FERNANDEZ CORRAL, SAMUEL  

***1737* FERNANDEZ PUIG, AGUSTIN  

***2629* FERRANDO MARTORELL, ELISA  

***1185* FERRER FRAU, JOSEP ORIOL  

***4651* FERRER ROSSELLÓ, AINA  

***3076* FLORIT MARTORELL, MARIA DE LLUC  

***8698* FONS MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ANNA  

***2519* GALIETERO ARANDA, JOSE MANUEL  

***2244* GALMES TRUEBA, LLUIS MIGUEL  

***8646* GARCIA RAMIS, MANUEL  

***4097* GELABERT GASPAR, FRANCISCA  

***4728* GELABERT MULET, JAUME  

***3797* GELABERT PARIS, MARIA  

***9416* GÓMEZ LLABRÉS, MARIA  

***3789* GOMEZ MEDINA, JOSE JAVIER  

***1564* GONZALEZ CABANELLAS, MARIA  

***6948* GONZÁLEZ GONZÁLEZ, RODRIGO ANIBAL  

***2292* GONZÁLEZ SANCHIS, CELIA  

***1875* GOZALBEZ CASANOVA, JAVIER  

***2574* HERRERA ITURAT, ERIK  *Admissió condicional nivell català*

***8163* HOMAR HORTIGUELA, ALVARO  

***0453* IBAÑEZ BARCELO, MIREIA  

***3935* JAUME SASTRE, LLORENÇ  

***7850* JIMÉNEZ IBÁÑEZ, MANUEL  

***5766* JORGENSEN ROCA, ERIK  

***6074* LACRUZ ROIG, JOSE  

***3463* LLADO OLIVER, MARINA  

***7762* LLULL GILET, JUAN  
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 DNI Llinatges, nom  
***5198* MARI REBOLLO, FERNANDO  

***5749* MARTI HIDALGO, ANNA  

***6424* MARTINEZ ALVARADO, MARIA LUISA  

***0090* MARTINEZ BONET, JUAN  

***5879* MARTINEZ COMAS, MARIA  

***7685* MARTÍNEZ IÑÍGUEZ, MARÍA SOLEDAD  

***4317* MARTÍNEZ SHARPE, CAROLINA  

***2429* MAYOL LAVERDE, DAVID  

***2157* MESQUIDA MAS, GABRIEL  

***9310* MOLLAR BORT, MARIA ESTHER  

***8447* MONER CARAYOL, MARINA  

***8740* MONTIS SANCHEZ, MARIA ANGELES  

***9890* MORLA VILLALONGA, ANTONIO  

***1873* MUÑOZ FAUS, MARIA DEL MAR  

***7912* NADAL ALEMANY, BERNAT  

***8747* NOGUERON VILLAR, MARIO  

***1371* OLIVER COLELL, GABRIEL MARTÍN  

***4077* PANADÉS CABOT, MARIONA  

***7192* PASCUAL PAULES, PATRICIA CAROLINA  

***2821* PEREIRO BARCELO, DAVID  

***3562* PEREZ AMENGUAL, PATRICIA  

***4253* PÉREZ FAR, ARIANA  

****6832 PILIEGO , VALENTINA  

***3643* PIZA SEGURA, MARIA CRISTINA  

***2038* POL MARTI, JOAN VICENÇ  

***2898* PONS GARCIAS, VICTORIA  

***3890* PONSETI BARCELO, FRANCISCO JUAN  

***8971* PUIGSERVER ANTICH, IVAN  

***1976* RAMIS FORNES, CATERINA  

***4328* RAMON POU, JOAN  

***5439* REPARAZ VIVES, IÑAKI  

***5051* REUS FRONTERA, JAUME  

***4668* REVÉS BALLESTÉ, PILAR  *Admissió condicional nivell català*

***8136* RODRIGUEZ CARBALLES, MARIA DEL CARMEN  

****4808 ROSSI ., SEBASTIANO  

***6166* RUBIO MASSOT, MARTI  

***2066* SALAS CANTARELLAS, CRISTOFOL  

***5867* SALINAS SANZ, CRISTINA  

***0924* SALVA CABRER, JUANA ANA  

***9114* SALVA TEJEDOR, ANA MARIA  

***1567* SANTACRUZ SASTRE, MARIA  

***7838* SASTRE VICENS, JAIME  

***0488* SECO GAGO, LUCAS  

***1137* SEGUI CAPO, MARIA ISABEL  

***8769* SEGURA PONS, ESTANISLAO  

***7252* SERVERA BUADES, ANTONIA  
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 DNI Llinatges, nom  
***6449* SERVERA VIZCAINO, MIGUEL  

***6710* SEVILLA SANCHO, FRANCISCO ALONSO  

***2680* SOCIAS MAZORRA, LOURDES  

***9938* SOLER CRESPI, AINA  

***7278* SOLER MAS, CARMEN  

***9455* TAPIA MARTINEZ, EMMA  

***2294* VANRELL TORELLÓ, JOAN  

***1738* VAÑÓ ASENSIO, MARIA EMPAR  

****3213 VON FREYHOLD , KENNETH  

*Admisió  condicionada  a  la  presentació  de  la  resolució  d'homologació  del  nivell  de  català  amb  anterioritat  a  la  publicació  de  la  llista
provisional de mèrits.

 

ANNEX 2
Llista definitiva de persones aspirants excloses

Cos facultatiu superior, escala arquitectura, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de
Mallorca

 DNI Llinatges, nom Motiu d'exclusió

***1261* DE BONILLA MORELL, JUAN TITULACIÓ ACADÈMICA PRESENTADA NO VÀLIDA

***3798* MARIN GOMEZ, ROSA NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

***2201* PINA PONZOA, ANGELA
ACREDITACIÓ REGISTRE INSUFICIENT, MANCA D'HOMOLOGACIÓ O SOL·LICITUD
D'HOMOLOGACIÓ DE TITULACIÓ DE LLENGUA CATALANA

***4896* VILA FONOLLEDA, AGATA NO SIGNA LA SOL·LICITUD
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