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

635 Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 24 de gener de 2017, per la qual
s'aprova la llista d’aspirants seleccionats en el concurs per formar part d’una borsa de treball de
l'escala d'Administració especial, subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, especialitat Tècnic/a
Informàtic/a

1.- Mitjançant la Resolució de 8 d'agost de 2016 (BOIB núm. 113, de 6 de setembre) es va convocar un concurs per formar part d'una borsa
de treball de l'escala d'Administració especial, subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, especialitat Tècnic/a Informàtic/a.

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”.

3.- D'altra banda, la base 9.3 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 queden derogades les borses anteriors de la mateixa especialitat, les quals deixaran d'estar vigents”.

4.- En data 19 de gener de 2017, 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'escala d'Administració especial, subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, especialitat Tècnic/a Informàtic/a, 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'escala d'Administració especial, subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, especialitat Tècnic/a Informàtic/a, 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 tauler d'anuncis de l'IMAS, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web
<www.imasmallorca.ne >.t

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.

Contra la desestimació per silenci del recurs d’alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu,  interposició del recurs senseen qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la
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
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administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 24 de gener de 2017
 

La presidenta El director gerent
Margalida Puigserver Servera Jaume Català Sansó

 

ANNEX
Borsa de treball de l'escala d'Administració especial, subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, especialitat Tècnic/a Informàtic/a

NÚM. ORDRE DNI PUNTUACIÓ

1 43097029C 48,00000

2 43109248A 47,88000

3 37336279B 47,10000

4 43068110N 46,60000

5 43105087M 45,65000

6 37340903N 45,31000

7 43059821A 44,68000

8 43087757V 44,68000

9 43121145D 44,34000

10 43111584Q 44,11000

11 78210866X 43,86000

12 43103705A 43,00000

13 18961208P 41,50000

14 43141344Z 40,70000

15 37334888T 40,00000

16 22555352B 40,00000

17 78215408K 38,40000

18 43128513V 35,68000

19 43105776G 34,88000

20 43056399P 33,22000

21 43001479N 33,20000

22 37338607Q 31,76000

23 33448548Q 31,20250

24 24365087Z 31,12500

25 43096408C 30,93000

26 43124171E 30,40000

27 41516307L 29,18500

28 43123984L 27,00000

29 43077322R 26,86000

30 43072939B 26,22750

31 37339180Z 25,70000

32 43095807V 23,33750

33 45489839W 21,32500

34 43162613P 20,95000

35 41517099Y 18,70000

36 43152510W 16,20000

37 46972954P 15,90000

38 41515823H 15,31000

39 39185618N 14,26000
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NÚM. ORDRE DNI PUNTUACIÓ

40 48535263L 13,80000

41 26005453C 13,63750

42 43120495A 13,47500

43 43115148S 10,95250

44 43097116S 9,34500

45 34065445F 8,93000

46 18215085M 7,60000

47 43119452H 7,50000

48 43145923Q 7,18000

49 43156332Y 6,00000

50 43105037R 5,70000

51 43166425W 3,98000

52 43116282E 3,35000

53 37340293T 2,75000

54 43191730F 1,51000

55 43189574J 1,50000

56 24390486K 1,50000

57 43114853L 0,00000

58 41517924A 0,00000
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