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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

688

Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s'aprova la llista
d’aspirants seleccionats en el concurs per formar part d’una borsa de treball de l'especialitat
Informàtica, Grup de Classificació Professional B (Títol de Formació Professional de Tècnics
superior en Desenvolupament d'Aplicacions multiplataforma o equivalent o títol de Formació
Professional de tècnics Superior en Desenvolupament d'aplicacions web)

1.- Mitjançant Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de 19 de setembre de 2018 (BOIB núm. 120, de 29 de
setembre) es va convocar un concurs per formar part d’una borsa de treball de l'especialitat Informàtica, Grup de Classificació Professional B
(Títol de Formació Professional de Tècnics superior en Desenvolupament d'Aplicacions multiplataforma o equivalent o títol de Formació
Professional de tècnics Superior en Desenvolupament d'aplicacions web).
2.- La base 9.2 de la convocatòria disposa que “Un cop resoltes les reclamacions presentades a la llista provisional de puntuacions, la
Comissió Tècnica de Valoració ha d’elaborar una llista de totes les persones aspirants que formen part de la borsa, per ordre de puntuació
obtinguda, la qual s’ha d’elevar a la presidenta de l'IMAS perquè dicti la resolució de creació de la borsa”.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/14/1026257

3.- D'altra banda, la base 9.4 estableix que “Amb la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la resolució de la presidenta de
l'IMAS de constitució de la borsa quedaran derogades les borses anteriors de la mateixa especialitat, les quals deixaran d'estar vigents el
mateix dia de la publicació”.
4.- En data 14 de gener de 2019, un cop elaborada la llista definitiva d'aspirants seleccionats, el president de la Comissió Tècnica de
Valoració ha signat Informe proposta de resolució per a l’aprovació de la llista definitiva de persones integrants de la borsa de treball de
l'especialitat Informàtica, Grup de Classificació Professional B (Títol de Formació Professional de Tècnics superior en Desenvolupament
d'Aplicacions multiplataforma o equivalent o títol de Formació Professional de tècnics Superior en Desenvolupament d'aplicacions web),
amb l’ordre de prelació i puntuació obtinguda.
Per tot això, i d'acord amb les atribucions que m'atorga l'article 7.2 l) del Text consolidat dels Estatuts de l'IMAS aprovat pel Ple del Consell
de Mallorca de 13 d'octubre de 2016 (BOIB núm. 140, de 5 de novembre)
Resolc
1.- Aprovar, segons la proposta definitiva que ha efectuat la Comissió Tècnica de Valoració nomenada a l'efecte, la composició final de la
borsa de treball de l'especialitat Informàtica, Grup de Classificació Professional B (Títol de Formació Professional de Tècnics superior en
Desenvolupament d'Aplicacions multiplataforma o equivalent o títol de Formació Professional de tècnics Superior en Desenvolupament
d'aplicacions web), amb indicació de totes les persones integrants, l’ordre de prelació i la puntuació obtinguda, que figura en l’annex
d’aquesta Resolució.
La borsa de treball entrarà en vigor l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i amb la publicació
queden derogades les borses anteriors de la mateixa especialitat, les quals deixaran d'estar vigents.
2.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recurs
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar, d'acord amb l'article 27.1 del Text consolidat dels Estatuts
de l'IMAS aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 13 d'octubre de 2016 (BOIB núm. 140, de 5 de novembre), recurs d’alçada davant el
Consell Executiu del Consell de Mallorca, dins el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la present
resolució.
Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs.
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Contra la desestimació per silenci del recurs d’alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense
que s’hagi notificat la resolució).
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, 25 de gener de 2019

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/14/1026257

La presidenta
Margalida Puigserver Servera
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ANNEX 1. LLISTAT DEFINITIU
LLINATGES I NOM
NAVAS CLAR, SERGI
MOYA COMAS, JAUME
ESPARZA PEREZ, ALBERTO
PERICAS FRANCO, JOSE MARIA
SANCHEZ PEREZ, BEATRIZ
CASTRO VALENZUELA, ANTONIO JOSE
POL CREUS, PERE DANIEL
GARCIA TUGORES, JUAN CARLOS
SEGURA ALEMANY, ANTONIO ISIDRO
PLANISI CORTES, GUILLEM
LLABRES DARDER, ALBERT
NUÑEZ CARRILLO, MAGDALENA
VINUESA DE PRADA, ADRIAN MANUEL
MARTINEZ GONZALEZ, ALBERTO
RUIZ ARROYO, JUAN ANTONIO
MATEU RAMIS, JAUME
VAZQUEZ GARCIA, MARC
RIBAS MORAGUES, PAU
PRETO RUIZ, HECTOR
CORREA MARTIN, BORJA
MORENO MACARRILLA, RAMON
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NÚM. ORDRE DNI
1
43102475S
2
43147620B
3
33448548Q
4
43088195H
5
48535263L
6
26219931T
7
78214159Z
8
43148141A
9
43071116M
10
18215085M
43191913Y
11
12
43059165Z
13
43218226F
14
39712772Y
15
43096485M
16
43107614W
17
43172440Z
18
41523789A
19
43136234X
20
43182325D
21
43198018Q
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PUNTUACIÓ
39,24000
28,89000
28,30500
22,69000
21,35500
20,30500
15,94000
15,60500
15,00000
14,30500
9,53000
8,82500
7,20000
6,92000
6,86000
6,38000
6,19000
5,26500
1,82000
0,20000
0,00000

