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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)

11356 Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es nomenen assessors
especialistes per col·laborar amb el Tribunal Qualificador en la realització del tercer exercici de les
proves selectives per cobrir les places de la categoria de policia dels municipis d’Alcúdia, Algaida,
Andratx, Binissalem, Bunyola, Calvià, Campanet, Campos, Ciutadella, Consell, Deià, es Mercadal,
Estellencs, Formentera, Inca, Llucmajor, Manacor, Mancor de la Vall, Muro, Palma, Pollença, Sant
Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Sant Llorenç des Cardassar, Santanyí i Son Servera

Antecedents

1. Mitjançant la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 29 de setembre de 2022 (BOIB núm. 128, d'1
d'octubre de 2022) es va convocar un procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels municipis d'Alcúdia, Algaida, 
Andratx, Binissalem, Bunyola, Calvià, Campanet, Campos, Ciutadella, Consell, Deià, es Mercadal, Estellencs, Formentera, Inca, Llucmajor,
Manacor, Mancor de la Vall, Muro, Palma, Pollença, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Sant Llorenç des Cardassar, Santanyí
i Son Servera.

El Tribunal Qualificador de les proves selectives esmentades en el punt anterior va acordar en la sessió del dia 19 de desembre de 20222. 
sol·licitar el nomenament de personal assessor especialista perquè col·labori amb el Tribunal en la realització del tercer exercici de les
esmentades proves selectives.

3. Per dur a terme aquestes tasques el Tribunal proposa el nomenament de les persones següents:

 Illa de Mallorca
Francisco Javier Torres Ailhaud 
***1168*

Illa de Menorca
Fernando Pérez-Pacho
***4200*

Illa d'Eivissa
María de las Nieves Marí Costa
***6039*

Fonaments de dret

La Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, i en concret, la Disposició addicional vuitena
d'aquesta Llei.

El Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es
modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del fons de seguretat pública de les Illes Balears.

La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.

L'article 92 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

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

L'article 14.1 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les
Illes Balears
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8.  La Resolució de consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 29 de setembre de 2022 per la qual s'aproven la convocatòria,
les bases, els temaris, els exercicis i es designa el tribunal qualificador de les proves selectives del procés unificat per cobrir les
places de la categoria de policia dels municipis d'Alcúdia, Algaida, Andratx, Binissalem, Bunyola, Calvià, Campanet, Campos,
Ciutadella, Consell, es Mercadal, Estellencs, Felanitx, Formentera, Inca, Lloret de Vistalegre, Llucmajor, Manacor, Mancor de la
Vall, Muro, Palma, Pollença, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Sant Llorenç des Cardassar, Santanyí i Son Servera.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Nomenar com a assessors especialistes del Tribunal qualificador de les proves selectives d'accés al curs de capacitació en relació amb el
procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels municipis d'Alcúdia, Algaida, Andratx, Binissalem, Bunyola, Calvià,
Campanet, Campos, Ciutadella, Consell, Deià, es Mercadal, Estellencs, Formentera, Inca, Llucmajor, Manacor, Mancor de la Vall, Muro,
Palma, Pollença, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Sant Llorenç des Cardassar, Santanyí i Son Servera, les persones
següents:

Illa de Mallorca
Francisco Javier Torres Ailhaud
***1168*

Illa de Menorca
Fernando Pérez-Pacho
***4200*

Illa d'Eivissa
María de las Nieves Marí Costa
***6039*

2. Informar les persones nomenades de l'obligació d'abstenir-se d'intervenir en el procés selectiu si hi concorr alguna de les circumstàncies
que preveu l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de 
en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb els articles 123 iPresidència, Funció Pública i Igualtat 

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 10 i 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, (signat electrònicament: 20 de desembre de 2022)

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