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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

43331 Resolució del director de l’Institut d’Estudis Baleàrics d’11 de març de 2021, a proposta de 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 de 9 de desembre de 2020, per la qual
s’aprova la llista definitiva de puntuacions, s’adjudica la plaça i es crea una borsa de treball

Fets

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 (IEB) 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 11 de març de 2021, la Comissió ha aprovat, d'acord amb l'apartat 12 de la convocatòria, les puntuacions definitives i ha
elevat a la direcció de l'IEB una proposta d'aprovació de la llista definitiva, amb la valoració dels aspirants.

Fonaments de dret

D'acord amb l'apartat 12 de la convocatòria, la direcció de l'IEB, tenint en compte la proposta de la llista definitiva de la Comissió
Tècnica de Valoració, ha de dictar una resolució en la qual ha de declarar aprovada la llista amb les puntuacions definitives i
adjudicar la plaça a la persona que ha obtingut una major puntuació total. Els aspirants admesos que no s'han seleccionat han de
formar part d'una borsa de treball, per ordre de puntuació.
L'article 10.  dels Estatuts de l'IEB estableix que una de les funcions del president de l'IEB és dictar els actes que siguin necessarisn)
per desenvolupar els acords del Consell de Direcció.
La Resolució de la presidenta de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 9 d'octubre de 2019 (BOIB núm. 145, de 24 d'octubre de 2019)
delega en el director de l'Institut d'Estudis Baleàrics, entre d'altres, la funció esmentada en el punt anterior.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Aprovar la llista amb les puntuacions definitives 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. La llista
esmentada s'adjunta com a annex.
Adjudicar a la senyora María del Rocío García Mas, amb el DNI 18233379Z, la plaça de lloc base de tècnic de grau superior
esmentada amb la modalitat de contractació laboral interina, amb un període de prova de sis mesos, per cobrir, temporalment, el lloc
de treball fins al procés de selecció o promoció per a la seva cobertura definitiva. La senyora García ha d'incorporar-se en el període
màxim de sis dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució. Amb anterioritat ha d'aportar a l'IEB
una còpia autenticada acreditativa dels requisits exigits en la convocatòria i acudir al servei de prevenció contractat per l'IEB.
Aprovar la constitució d'una borsa de treball integrada pels aspirants admesos a la convocatòria que no han estat seleccionats, per
ordre de puntuació.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que
l'ha dictada en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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      També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos
comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 11 de març de 2021

El director de l'Institut d'Estudis Baleàrics
Mateu Alexandre Malondra Flaquer

Per delegació de la presidenta de l'IEB
(BOIB núm. 145, de 24/10/2019)

 

ANNEX
Llista definitiva de la puntuació total obtinguda pels aspirants admesos al procés selectiu per cobrir, temporalment, una plaça vacant

de lloc base de tècnic de grau superior (BOIB núm. 208, de 15/12/2020)

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
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