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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)

210 Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent
de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual s’aprova la llista de persones aspirants
seleccionades en el concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter
d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala enginyeria tècnica, especialitat
enginyeria tècnica en obres públiques, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, per a l’illa de Mallorca

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

Fets

La Comissió Tècnica de Valoració del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del
cos facultatiu tècnic, escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica en obres públiques, de l'Administració especial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca, convocat per la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de
dia 10 de febrer de 2022 (BOIB Núm. 28 de 22 de febrer) ha signat la proposta definitiva per determinar la composició final de la borsa.

Fonaments de dret

1. L'article 54.1.a) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. L'article 12 de l'annex del decret 31/2012 de 13, d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Escola Balear d'Administració Pública.

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

4. 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.

5. Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les
Illes Balears, modificat pel Decret 4/2021, de 15 de febrer, pel qual es disposa el cessament i el nomenament d'alts càrrecs de l'Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es disposa la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears del cessament del personal
eventual.

6. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica
bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat autònoma de les Illes Balears.

7. La base 10 de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 10 de febrer de 2022, a proposta de la Direcció
Gerència de l'Escola Balear de l'Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir,
amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica en obres
públiques, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca (BOIB Núm. 28 de 22 de febrer
de 2022).

Proposta de resolució

Propòs a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat que dicti una resolució en els termes següents:

1. Aprovar, segons la proposta definitiva que ha efectuat la Comissió Tècnica de Valoració nomenada a l'efecte, la composició final de la 
borsa de personal funcionari interí del cos facultatiu tècnic, escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica en obres públiques, de
l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca, convocada per la Resolució de la consellera
de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 10 de febrer de 2022 (BOIB Núm. 28 de 22 de febrer) amb indicació de totes les persones
integrants, l'ordre de prelació i la puntuació obtinguda, que figura en l'annex d'aquesta Resolució.
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2. Publicar aquesta Resolució en el tauler d'anuncis de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, a la seu electrònica i en la web de <http://oposicions.caib.es/>

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

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

Interposició de recursos

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

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos
comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, (signat electrònicament: 10 de gener de 2023)

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

Palma, (signat electrònicament: 9 de gener de 2023)

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

 

ANNEX
Borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala enginyeria tècnica,

especialitat enginyeria tècnica en obres públiques, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a
l'illa de Mallorca

DNI Llinatges, nom Puntuació Ordre Discapacitat

***9306* ANEAS GARCIA, ARTURO FELIPE 16 1 N

***4461* GARCÍA MARTÍNEZ, JUAN ANTONIO 12 2 N

***3368* SALVÁ MAS, INÉS 11,94 3 N

***3546* CÓRDOBA HERNÁNDEZ, CRISTINA 9,42 4 N

***9722* BORDOY LOBO, ANA MARIA 9 5 N

***2217* AFÁN DE RIVERA MORENO, JUAN ANTONIO 8,43 6 N

***6242* FERNANDEZ CASTELLÓ, JUAN FRANCISCO 5,91 7 N

***7065* LLATAS PALOMERO, MARIA JOSEP 5,84 8 N

***5574* CASANOVAS MEDINA, JOAN 5,08 9 N

***8383* DE VERA ALVARO, CARLOS 3,31 10 N

***9469* PIVIDAL SILLA, ISABEL 3 11 N

***0685* RIERA FERRER, JUAN MIGUEL 3 12 N

***6597* SUREDA OLIVER, LUIS 3 13 N

***0205* BINIMELIS BONET, MARIA 3 14 N

***3420* MIR BOQUÉ, JUAN RAMON 3 15 S

***6345* IGARALDE VILLANUEVA, IÑAKI 3 16 N
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DNI Llinatges, nom Puntuació Ordre Discapacitat

***4440* CALVERA PORTA, LLUIS 3 17 N

***5586* MIGUEL GAYA, RAFEL 3 18 N

***8224* CASADO RUBIO, JOAQUIN 2,72 19 N

***1040* MONTES UNANUE, BEATRIZ 0 20 N

***1403* SOLER SALAZAR, ELENA DE LA ASUNCIÓN 0 21 N

***8577* ESTEBAN GOMEZ, LOURDES MARIA 0 22 N

***6590* LABRADOR SIMON, MIGUEL ANGEL 0 23 N

***0768* BOSCH BLANES, MIGUEL 0 24 N

*Llista específica d'aspirants que han acreditat una discapacidad igual o superior al 33%

DNI Llinatges, nom Puntuació Ordre Discapacitat  
***3420* MIR BOQUÉ, JUAN RAMON 3 1 S *

ht
tp

s:
//w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

23
/6

/1
12

78
35

https://www.caib.es/eboibfront/

		2023-01-13T13:20:24+0100
	BUTLLETI OFICIAL DE LES ILLES BALEARS1673612424903
	Aprobación del documento




