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Llista definitiva de la puntuació total obtinguda pels aspirants admesos a la 
convocatòria d’un procés selectiu per cobrir, temporalment, una plaça 
vacant de lloc base de tècnic de grau superior (BOIB núm. 208, de 15/12/2020) 
 
La Comissió Tècnica de Valoració del procés selectiu per cobrir, temporalment, 
una plaça vacant de lloc base de tècnic de grau superior aprovat mitjançant la 
Resolució del director de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 9 de desembre de 2020 
(BOIB núm. 208, de 15 de desembre de 2020), va publicar en data 3 de març de 
2021 la llista amb la puntuació total provisional dels aspirants, una vegada 
resoltes les al·legacions formulades. 
 
En data 4 de març de 2021, la senyora Ana Belén Martín Martín-Luengo va 
comunicar que va interposar un recurs d’alçada contra la llista esmentada en el 
punt anterior. Atès que contra aquesta llista només es podia formular un escrit 
d’al·legacions, la Comissió va donar aquest tràmit al recurs presentat per la 
senyora Martín. La recurrent reitera les al·legacions que ja havia formulat 
anteriorment en el sentit que no se li han pres en consideració en l’apartat 
d’experiència professional relacionada amb les funcions del lloc de treball els 
períodes laborals en una entitat financera i en empreses relacionades. Al seu 
escrit hi va adjuntar un ofici de la Tresoreria General de la Seguretat Social en 
què, en resum, s’indica que els diferents grups de cotització no són més que una 
referència per determinar les bases de cotització però que no determinen la 
categoria professional que té el treballador a l’empresa. L’ofici indica que la 
informació esmentada no és vinculant i no produeix més efectes que els 
purament il·lustratius d’orientació. 
 
La Comissió va acordar desestimar l’al·legació esmentada, ja que en la vida laboral 
de l’aspirant expedida per la Tresoreria de la Seguretat Social només hi apareixen 
períodes cotitzats al grup 07, corresponent al grup d’«auxiliars administratius». 
Atès que la plaça convocada és de tècnic superior, en la qual es requereix com a 
requisit la possessió d’un títol universitari o de grau, només es poden valorar els 
serveis prestats com a titulat superior, els quals necessàriament haurien d’haver 
cotitzat al grup 01, corresponent a «Enginyers i llicenciats. Personal d’alta direcció 
no inclòs en l’article 1.3.c) de l’Estatut dels treballadors». Per la qual cosa cal 
concloure que la documentació aportada no acredita que l’experiència anterior es 
correspongui amb la d’un titulat universitari superior.  
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En data 11 de març de 2021, la Comissió ha aprovat, d’acord amb el punt 12 de la 
convocatòria, les puntuacions definitives, les quals s’inclouen a continuació: 

 
NIF Llinatges i nom Puntuació total  

18***379Z García Mas, María del Rocío 68,045 

43***414P Mesquida Cladera, Miguel 63,095 

43***146S Orell Pomar, Maria Antonia 44,140 

43***591W Moro Linares, Joaquín 33,470 

37***679L Perelló Gayá, Irene 31,314 

41***019S Quetglas Sánchez, Laura 26,500 

41***665B Albons Escarrer, Margalida 22,840 

43***023A Millet Gimeno, Ignacio 20,865 

X77****154D Milcheva Mihaylova, Irene 20,600 

41***925Y Gaya Duran, Aina Maria 17,600 

43***179M Martín Martín-Luengo, Ana 
Belén 

16,920 

41***452B Fullana Puigserver, Jordi 16,708 
43***685P Perelló Martorell, Juana Ana 16,180 

43***003A Sastre Oliver, Juan 12,000 

46***313Q Atienza Garrafa, Sabina 9,680 

78***212A 
Company Mateu, Maria 
Magdalena 

9,650 

43***794Y 
Cañellas Campins, Josep 
Ramon 

8,200 

41***455L León Rosselló, Marta 7,600 

43***370H Rosselló Lupiáñez, Marina 6,975 

43***225Y Calafell Magaña, David 6,875 

41***254B 
Gomila Pascual, Maria 
Antònia 

6,500 

43***004A Espejo Gil, Andrea 6,200 

43***069M Juan Matamalas, Aina 3,050 

43***801Y Pou Soler, Gerard 1,000 

 
 


