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2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
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dur a terme amb caràcter temporal les funcions reservades al personal funcionari de carrera.
2. Les circumstàncies que permeten nomenar personal funcionari interí
són les següents:

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 18066
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 08 d’octubre de 2008, per la qual es modifica la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 24 de juliol de 2008, per la qual
es publica la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per
Resolució de 19 de març de 2008
Fets:
Estimat el recurs potestatiu de reposició interposat per la Sra. Mónica
Muñoz Ruiz, contra la resolució de la Consellera d’Educació i Cultura de 24 de
juliol de 2008 (BOIB núm. 135 de 29-07-2008).
RESOLC
Primer. Incloure la Sra. Mónica Muñoz Ruiz, amb DNI 043083078, a
l’ANNEX 1. Opositors aprovats del cos de mestres , especialitat Primària (PRI),
amb una puntuació de 4, 2322, entre la Sra. M. Del Carmen Castro Blecua i la
Sra. Damiana M. Garcías Mas.
Segon. Nomenar a la Sra. Mónica Muñoz Ruiz funcionària en pràctiques
amb NRP 43083078S0597, aquest nomenament tendrà efectes econòmics i
administratius a partir de l’1 de setembre de 2008.
Tercer. Concedir a la Sra. Mónica Muñoz Ruiz el termini previst a la 9.1
de la convocatòria perquè presenti la documentació que allà s’exigeix, a més de
la declaració jurada o promesa que no es troba en cap de les causes d’incompatibilitat assenyalades a la Llei 53/1984, de 26 de desembre d’incompatibilitats
del Personal al servei de les administracions públiques i RD 589/1985 i altres
normes concordants.
Quart . Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució es podrà interposar 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 al BOIB, de conformitat amb el que preveuen els articles
10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, els interessats podran interposar recurs potestatiu de
reposició davant la consellera d’Educació i Cultura en el termini d’un mes
comptador des del dia següent al de la publicació d’aquesta Resolució en el
BOIB, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en la seva redacció fixada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.
Palma, 23 de setembre de 2008
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

—o—
CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 17984
Resolució de la consellera d’Interior de 15 de setembre de 2008
per la qual es convoca un concurs per formar part d’unes borses
per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants dels Cossos
facultatius de l’Administració especial de la comunitat autònoma de les Illes Balears
Antecedents
1. L’article 15 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears estableix que és personal funcionari
interí el que, en virtut d’un nomenament legal, s’incorpora a l’Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears mitjançant una relació professional de caràcter temporal, regulada estatutàriament i subjecta a dret públic, per

a) Ocupar llocs de feina vacants que corresponen a personal funcionari
mentre no es proveeixin reglamentàriament.
b) Substituir personal funcionari amb reserva de llocs de feina o en situació de llicència, quan la durada d’aquesta llicència ho requereixi.
c) Substituir la reducció de jornada del personal funcionari quan les necessitats del servei ho requereixin. En aquest supòsit, l’Administració pot establir
que la relació funcionarial interina sigui a temps parcial.
d) Desenvolupar programes temporals que responen a necessitats no permanents de l’Administració.
e) Subvenir a necessitats urgents, extraordinàries i circumstancials d’increment de l’activitat.
3. D’una altra banda, els procediments de selecció han de respectar els
principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i també han d’obeir a criteris de
celeritat i eficiència.
4. L’article 2 del Decret 68/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el procediment de selecció de funcionaris interins al servei de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, preveu diferents sistemes de selecció
dels funcionaris interins i estableix que el procediment ordinari consisteix en
el sistema de borses d’aspirants provinents d’haver superat alguna prova en una
convocatòria pública de selecció, que s’assimila al procediment de selecció mitjançant convocatòria pública i concurs.
5. L’article 5 del Decret 68/2005 estableix el procediment extraordinari de
selecció de funcionaris interins, que s’ha d’aplicar quan s’exhaureixi una borsa,
no n’hi hagi cap d’anterior que disposi d’aspirants i es prevegi la necessitat de
cobertura de vacants. En aquests casos s’ha de fer una convocatòria pública de
concurs per constituir una nova borsa amb les persones aspirants que superin el
nivell mínim exigit a aquest efecte en la convocatòria, ordenats d’acord amb el
barem que s’estableixi en cada cas. Aquestes borses d’aspirants s’han de constituir per a cada cos, escala i/o especialitat i , quan les proves selectives es convoquin per a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, les borses
quedaran formades per illes.
6. La borsa de l’especialitat del cos facultatiu, que s’indica a continuació
està exhaurida o a punt d’exhaurir-se i cal cobrir llocs de feina corresponents a
aquesta. D’altra banda, en els processos selectius que s’han dut a terme recentment o no s’han convocat places d’aquestes especialitats, o en la borsa d’interins provinent d’aquestes proves selectives, que properament es publicarà, hi ha
molt poques persones aspirants que hagin aprovat algun dels exàmens, per la
qual cosa és necessari ampliar aquestes borses per poder cobrir les necessitats
previstes.
Cos facultatiu superior
- Escala sanitària, especialitat medicina a l’Illa de Mallorca
- Escala sanitària, especialitat medicina a l’Illa d’Eivissa
Cos d’Ajudants facultatius
— Especialitat Educació infantil a l’Illa de Mallorca
— Especialitat Educació infantil a l’Illa de Menorca
— Especialitat Tècnic de laboratori a l’Illa de Menorca
— Especialitat Tècnic de laboratori a l’Illa d’Eivissa i Formentera
Per tot això, fent ús de la competència que m’atorga l’article 6.c) de la
Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, dict la següent
Resolució
1. Aprovar la convocatòria d’un concurs per formar part de les borses per
cobrir interinament els llocs de feina vacants, sempre que no es tracti de llocs de
feina de prefectura orgànica (cap de negociat, cap de secció, cap de servei, cap
de departament), excepte en el supòsit que aquests llocs no es puguin proveir per
funcionaris de carrera, que es vagin produint en els cossos, escales i especialitats de l’Administració especial de la comunitat autònoma de les Illes Balears
següent:
Cos facultatiu superior

