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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)

8959 Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 9 de setembre de
2019 per la qual es publica la llista definitiva d’aspirants que han superat el procés selectiu, inclòs el
període de pràctiques, del procés especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels
ajuntaments d’Artà i Calvià, i que han de ser nomenats funcionaris de carrera

Fets

1. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Escola Balear d'Administració Pública de 26 de gener de 2018 es va aprovar la convocatòria,
les bases, els temaris, els exercicis i el barem de mèrits i es va designar el Tribunal Qualificador de les proves selectives del procés especial
unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d'Artà, Bunyola, Calvià, Capdepera i Palma.

2. En data 19 d'abril de 2018 es publicà la Resolució de la presidenta de l'Escola Balear d'Administració Pública de 13 d'abril de 2018 per la
qual s'aprovaven les llistes definitives de persones admeses i excloses, amb expressió de les causes d'exclusió, del procés especial unificat
per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d'Artà, Bunyola, Calvià, Capdepera i Palma.

3. En data 14 de desembre de 2018 es publicà l'Acord del Tribunal pel qual s'aprovava la relació definitiva d'aspirants que havien superat el
procés selectiu unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d'Artà, Bunyola, Calvià, Capdepera i Palma.

4. En data 22 de desembre de 2018 es publicà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) la Resolució de la presidenta de l'Escola
Balear d'Administració Pública de 19 de desembre de 2018 per la qual s'aprovà la relació d'aspirants que havien superat les proves selectives
del procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d'Artà, Bunyola, Calvià, Capdepera i Palma i que havien
de ser nomenats personal funcionari en pràctiques.

5. En data 11 de gener de 2019 es notifica a l'Ajuntament d'Artà el nom dels aspirants que han de superar la fase de pràctiques en aquest
mateix ajuntament.

6. En data 17 de gener de 2019 es notifica a l'Ajuntament de Calvià el nom dels aspirants que han de superar la fase de pràctiques en aquest
mateix ajuntament.

7. En data 22 d'agost de 2019, l'Ajuntament de Calvià remet a l'Escola Balear d'Administració Pública els informes del cap de policia
corresponents a les puntuacions obtingudes pels 51 aspirants en el període de pràctiques.

8. En data 4 i 5 de setembre de 2019, l'Ajuntament d'Artà remet a l'Escola Balear d'Administració Pública els informes del cap de policia
corresponents a les puntuacions obtingudes pels 2 aspirants en el període de pràctiques.

9. En data 6 de setembre de 2019, el Tribunal Qualificador remet a la llista definitiva de persones que han superat el període de pràctiques
dels ajuntaments d'Artà i Calvià.

Fonaments de dret

1. L'article 103 de la Constitució espanyola.

2. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

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

4. La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. El Real decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

6. La Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, i el Decret 28/2015, de 30 d'abril, pel qual
s'aprova el Reglament marc de les policies locals de les Illes Balears.
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7. El conveni de col·laboració entre els ajuntaments d'Artà, Bunyola, Calvià, Capdepera, Palma i l' Escola Balear d'Administració Pública,
pel qual s'encarrega la convocatòria i la gestió del procés selectiu extraordinari per a l'ingrés al cos de policia local en la categoria de policia
local, en virtut de la disposició transitòria primera del Decret llei 1/2017, per a l'ingrés al cos de policia en la categoria de policia.

8. La Resolució de la presidenta de l'EBAP de 26 de gener de 2018 per la qual s'aprova la convocatòria, les bases, els temaris, els exercicis i
el barem de mèrits i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives del procés especial unificat per cobrir les places de policia
dels ajuntaments d'Artà, Bunyola, Calvià, Capdepera i Palma.

Per tot això, vista la proposta del Tribunal Qualificador de data 6 de setembre de 2019, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la relació definitiva d'aspirants que han superat el procés selectiu, inclòs el període de pràctiques, del procés especial unificat per
cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d'Artà i Calvià i que han de ser nomenats funcionaris de carrera per a cada un
d'aquests ajuntaments. Aquesta relació queda aprovada en els termes que figuren en l'annex d'aquesta Resolució.

2. Publicar aquesta Resolució en el tauler d'anuncis de l'Escola Balear d'Administració Pública, en el  enButlletí Oficial de les Illes Balears,
la pàgina web <http://oposicionsPL2018.caib.es> i a les pàgines web dels ajuntaments d'Artà i de Calvià.

3. Notificar aquesta resolució als ajuntaments d'Artà i Calvià.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta de
l'EBAP, 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, 9 de setembre de 2019

 
La presidenta de l'EBAP
Isabel Castro Fernández

Per delegació dels batles de Palma, Calvià, Capdepera, Bunyola i Artà mitjançant conveni de de data 18/12/2017
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ANNEX 1
Relació definitiva d'aspirants que han superat el procés selectiu, inclòs el període de pràctiques, del procés especial unificat per 

cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d'Artà i Calvià, i que han de ser nomenats funcionaris de carrera

Ajuntament d'Artà

DNI LLINATGES I NOM

43191304 SOLER VÁZQUEZ, JESÚS ANTONIO

37339912 SANZ GARCÍA, VICENTE

Ajuntament de Calvià

DNI LLINATGES I NOM

43116227 COLL RAMIS, MATÍAS

43127073 GARCIA MARTÍNEZ, ALBERTO

43090973 CARRILLO ZOROA, JOSÉ ANTONIO

43184474 BESALDUCH DÍAZ, SERGIO

43137874 MOTA PUERTO, JOSÉ

43165562 ROMAGUERA MÁRQUEZ, PEDRO J.

34067374 MUÑOZ ESCALONA, JAVIER

43093085 MARTÍNEZ RUBIO, JOSÉ MANUEL

43121961 CRIPPA MOLINA, FERNANDO

43159349 MULET FRAILE, JOSÉ LUÍS

43090706 PASTOR RUEDA, JUAN FRANCISCO

43130098 GARCÍA SASTRE, JUAN JOSÉ

43140996 RAMOS VENTURA, DAVID

43119112 ZARAGOZA RAYO, JOSÉ MANUEL

43121847 CARO CRONVALL, PEDRO ENRIQUE

43130361 LÓPEZ PASCUAL, RICARDO JOSÉ

43114008 GÓMEZ JARAMILLO, ÓSCAR

43155543 MAKHANI FARAHANI, KUROS

43133871 PÉREZ PÉREZ, JAIME

43096042 PERELLÓ GONZÁLEZ, ANDRÉS

43098326 PÉREZ AGUILÓ, JAVIER

43102419 ACEITÓN MONTENEGRO, MARÍA DEL PILAR

43142674 VARGAS FERNÁNDEZ, JUAN FRANCISCO

43107772 MORENO MARQUEÑO, ANTONIO

43160361 TRIBALDOS AGUILAR, VÍCTOR

43117135 MURCIA HERNÁNDEZ, FRANCISCO JOSÉ

43085579 GISTAU MARTÍNEZ, DANIEL JOSÉ

43154196 RUIZ RUIZ, VÍCTOR MANUEL

43168104 GONZÁLEZ RECUENCO, ROBERTO

43119750 MARTÍ RAYA, JAVIER

43097200 COLOM MARTÍNEZ, VÍCTOR

43076855 BAREA VEGA, JUAN CARLOS

43175141 BISQUERRA MÁRQUEZ, FRANCISCO MIGUEL
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DNI LLINATGES I NOM

43086001 REUS VIDAL, RAÚL

43100847 CANALS BESTARD, ANDRÉS

43141794 OBRADOR ROBLES, VÍCTOR

43108863 CARO CABRERA, PABLO

44326849 DÍAZ PEGALAJAR, DAVID

43124455 PUJOL GONZÁLEZ, VERÓNICA

43154420 PERELLÓ MORENO, JOANA

34064570 RODRÍGUEZ MUÑOZ, FERNANDO

43117902 NAVARRO GONZALEZ, ALBERTO

43071252 TRUEBA RIERA, MANUEL

43173265 GARRIDO ROJO, FRANCISCO JAVIER

43134016 FENOY CLADERA, SERGIO

43168188 SUREDA RAMÍREZ, MIGUEL

43117034 RODRÍGUEZ MOLERO, JUAN MANUEL

43110028 BORRÀS SOLER, JUAN

43122571 FRADE GARAU, FELIPE

43082202 PINOS DÍAZ, JAVIER

43139341 MULET GATELL, ALBERTO
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