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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
AJUNTAMENT DE PALMA

5748 Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Aprovació provisional dels resultats de la
valoració de mèrits de les persones inscrites a l’ampliació del Registre de persones docents de
l’Escola Municipal de Formació de l’Ajuntament de Palma

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, per resolució número 10.455 de 10 de juny de 2022, va acordar el següent:

Assumpte:   Aprovació provisional dels resultats de la valoració de mèrits de les persones inscrites a l'ampliació del Registre de persones
docents de l'Escola Municipal de Formació                    

INFORME:    En data 7 d'abril  de 2022 es va publicar al BOIB núm. 47 la resolució núm. 4.974 de 25/3/2022 pel qual s'aprova l'ampliació
del Registre de persones docents de l'Escola Municipal de Formació amb els  annexos 1 i 2 així com l'article 10 sobre inscripcions d'ofici de
l'annex 1.

Atès que a l'article 3 de l'annex 1, s'establia l'ampliació de la Base de dades generals del professorat i als articles 4 i 5 de l'esmentat decret els
procediments d'inscripció a la Base de dades així com els criteris de valoració de mèrits.

Atès allò que estipula el Decret Batlia 13026 de 28/06/2019 BOIB núm. 94 de 11/07/2019, d'organització dels serveis administratius de
l'Ajuntament de Palma sobre delegació de competències, aixi com els articles 172 i 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les çorporacions Locals., el cap de Servei que subscriu PROPOSA a l'll·lm. Sr. Regidor de l'Area de Funció Pública es dicti i elevi
a Decret la següent proposta:

RESOLUCIÓ

1.- Aprovar, provisionalment, els resultats de la valoració de mèrits de les persones inscrites a l'ampliació del Registre de persones docents de
l'Escola Municipal de Formació que es relacionen a l'annex , tot d'acord a la resolució núm. 4. 974 de 25/3/2022, publicada al BOIB núm. 47
de 7 d'abril de 2022 que estableix l'ampliació del Registre de persones docents de l'Escola Municipal de Formació de conformitat amb els 
annexos 1 i 2 de l'esmentat decret.          

2.- Publicar al BOIB, al web de l'Ajuntament de Palma i al web de l'Escola Municipal de Formació, un cop aprovada, la Resolució així com
l'annex 1(llistat dels resultats provisionals de la valoració dels mèrits per DNI).

3.- Establir un termini de 10 dies a partir del dia següent de la publicació al BOIB de la present Resolució, als efectes que es puguin presentar
al·legacions/reclamacions per qualsevol de les vies legalment admeses, així com a través de correu electrònic a la següent adreça: 
escolamunicipaldeformacio@palma.cat

4.- Un cop resoltes les al·legacions/reclamacions presentades s'emetrà Decret d'aprovació definitiva dels resultats valoració de mèrits
esmentada.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de
reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà
interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de
l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica: (28 de juny de 2022)

La cap de departament de Personal
p.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014)

Esperanza Vega Terrón
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RESULTATS PROVISIONALS REGISTRE DOCENTS 2022   

Bloc 1. Legislació i ordenances   

Casado Llamas, José Antonio ***4327** 8,25 punts

Ginard Martínez, Salvadora ***6395** 8,35 punts

Hebrero Oriz, Patricio ***4358** 9,5 punts

Ollers Vives, Pere ***2796** D'ofici art. 10

Roca Morey, Pilar ***5289** D'ofici art 10

Torres Riera, Aina Maria ***1167** 6 punts

Vidal Torres, Maria Elionor ***2084** 9,4 punts

Bloc 2. Prevenció de riscs laborals   

Capellá Ripoll, Maria ***5042** 8 punts

Garcies Gomila, Maria ***5651** 13 punts

Juste Pina, María Isabel ***1276** 10,2 punts

Sánchez Santos, Rosa María ***7284** 9,47 punts

Bloc 3. Qualitat, gestió econòmica, personal   

Garcies Gomila, Maria ***5651** 13 punts

Bloc 4. Competències i actituds   

Genovés Company, Raúl ***3139** D'ofici art. 10

Ouadrassi Cheroud Begdouri, Abderrahim ***3013** 9,75 punts

Riera Marí, Pilar ***4607** 9,5 punts

Bloc 5. Informàtica   

Aguiló Roig, Josep Maria ***7189** 11,7 punts

Bloc 6.1 Policia   

Barceló Estelrich, Antonia ***2419** 9,8 punts

Diarian Sancho, Carlos ***4069** 8 punts

Fernández Sáez, José Antonio ***1962** 5,7 punts

Fiol Salvá, Jaime ***3314** 5,35 punts

Hidalgo Villén, José María ***7947** 11,75 punts

Jordán Jurado, Wiro ***6056** 9,5 punts

Medina Molina, Francisca ***7240** 6,2 punts

Millán Llull, Juan Andrés ***3370** 8,2 punts

Ramis Munar, Antonio Javier ***6093** 10,2 punts

Sastre Mas, Javier ***9488** 8,7 punts

Bloc 6.2 Bombers   

Bestard Crespí, Jeroni ***1330** 7,1 punts

Bloc 6.3 Infraestructures   

Cáceres Muñoz, Vicente ***6730** 6,2 punts

Bloc 6.4 Serveis socials   

Muller Flury, Michael Lorenzo ***0848** 8,37 punts

Bloc 6.5 Igualtat   

Coll Díaz, Margarita ***2961** 12 punts

Galiano Ceped, Maria Rosa ***4484** 10 punts
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