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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)

6137

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora
gerenta de l’Escola Balear de l'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 procediment per
constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos
d’advocacia de la CAIB, per a l’illa de Mallorca, i s’aplica la tramitació d’urgència

La directora gerenta de l'Escola Balear de l'Administració Pública ha formulat la proposta de resolució següent:
Antecedents
1. Mitjançant la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 16 de juny de 2022, a proposta de la Direcció
Gerència de l'Escola Balear de l'Administració Pública, es va convocar una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places
vacants del cos d'advocacia de la CAIB, per a l'illa de Mallorca, i es va aplicar la tramitació d'urgència (BOIB núm. 79, de 18 de juny).
2. Mitjançant la Resolució de 7 de juliol de 2022 es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en la
convocatòria esmentada, amb la indicació de les causes de l'exclusió. Aquestes llistes es varen publicar en la mateixa data al portal de
l'opositor (http://oposicions.caib.es).

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/93/1115758

3. Una vegada finalitzat el termini que preveu la Resolució esmentada en el punt anterior 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 en la
convocatòria esmentada, amb indicació del lloc i data de realització de la prova.
Fonaments de dret
1. L'article 16 c) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. 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.
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 la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 16 de juny de 2022 (BOIB núm. 79, de 18 de juny)
per la qual es convoca una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos d'advocacia de la CAIB, per a
l'illa de Mallorca, i s'aplica la tramitació d'urgència.
Proposta de resolució
Vists els fets i fonaments de dret exposats, propòs a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat que dicti una resolució en els
termes següents:
1. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses en la convocatòria, en els termes que estableix l'annex 1 d'aquesta Resolució.
2. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants excloses en la convocatòria, amb indicació de les causes d'exclusió, en els termes que
estableix l'annex 2 d'aquesta Resolució.
3. Aprovar la data i els llocs de realització de les proves selectives del procediment per constituir borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter
d'interinitat, places vacants del cos d'advocacia de la CAIB, per a l'lla de Mallorca, i convocar les persones aspirants admeses de conformitat
amb el que estableix al l'annex 3 d'aquesta Resolució.
4. Declarar desistides de la seva sol·licitud les persones que no hagin esmenat la seva exclusió en el termini concedit per la Resolució de 7 de
juliol de 2022 per la qual es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses.
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5. 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
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 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.

(Signat electrònicament: 15 de juliol de 2022)
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/93/1115758

La directora gerenta proposant
Maria del Carmen Iglesias Manjón

ANNEX 1
LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES
COS ADVOCACIA. MALLORCA
LLINATGES, NOM

DNI

ABREU BONNIN, CLARA

***4132*

ARBONA COLOM, MARIA ANTONIA

***0846*

BARON MARTORELL, DAVID

***8198*

CAPLLONCH CERDŔ, FRANCISCA SANDRA

***3669*

CASTILLO PALOMINO, ÁLVARO

***0453*

CLOQUELL MIRO, JUAN MIGUEL

***5835*

DELGADO RUL·LAN, MAR

***3638*

DURAN POO, AITOR ANDONI

***1418*

FEO CASAS, ESTER

***2793*

GARCIA CANALS, NURIA

***8813*

GARCIA MOYA, JOSE EDUARDO

***2574*

GELABERT MAYRATA, CRISTINA

***2189*

GONZALEZ ESPINO, SERGIO

***2405*

IRLES PRUNÉS, INGRID

***2275*

JUAN GÓMEZ, PABLO

***5031*

LACOSTA SUŃER, SANDRA

***9307*

MALONDRA VICENS, NEUS

***5274*

MAYORAL ZAZO, PEDRO

***2674*

NEVADO FERRŔ, ALEJANDRO

***6396*

OMARREMENTERIA GIMENO, CLAUDIA-ELENA

***1415*

https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 93
19 de juliol de 2022
Sec. II. - Pàg. 29284

LLINATGES, NOM

DNI

ORTIZ BLANCO, ALBA

***1159*

PARERA BLANES, CATALINA

***3654*

PAZOS ARCINIEGA, ANGELA

***2643*

PONS GUTIERREZ, MARIA DEL CARMEN

***3062*

REAL VALLESPIR, MARGALIDA

***9544*

RUBÍ SASTRE, MARGALIDA

***8779*

RUIZ PARRA, ENRIQUE

***3467*

SALA ROSELLO, YOLANDA

***5448*

SANCHO SERAPIO, ANTONIO

***0182*

SASTRE VICENTE, NURIA

***5929*

VICH SALAS, MANUEL

***2149*

VIDAL BUSTAMANTE, MARIA NEUS

***4066*

VIDAL TORRES, MARIA ELIONOR

***2084*

XAMENA SANCHEZ, MARIA DOLORS

***8955*

ANNEX 2
LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES
COS ADVOCACIA. MALLORCA
LLINATGES, NOM

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/93/1115758

DEL CANTO ARÓSTEGUI, AMANDA

DNI
***2149*

CAUSES DE L'EXCLUSIÓ
COMPROVACIÓ INFRUCTUOSA DE LA TITULACIÓ.

ANNEX 3
Les dates, hora i lloc de realització de les proves selectives per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places
vacants del cos d'advocacia de la CAIB, en l'illa de Mallorca, es durà a terme:
Dates i hora:
- Cas pràctic de caràcter processal: dia 21 de juliol de 2022 de 9.00 a 14.00 hores.
- Cas pràctic de caràcter consultiu: dia 25 de juliol de 2022 de 9.00 a 14.00 hores.
Lloc: Aula 10 de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP). C/Gremi Corredors, 10 3a planta. Polígon de Son Rossinyol. 07009
Palma.
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