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

5033 Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 15 de maig de 2017, per la qual
es corregeixen els errors detectats en la Resolució de 3 de maig de 2017, per la qual es convoca un
concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Especialitat Zelador/a

1.- Per Resolució de 3 de maig de 2017 (BOIB núm. 58, de 13 de maig) es va convocar un concurs per formar part d'una borsa de treball de
l'especialitat Zelador/a.

2.- S’han detectat uns errors en l'Annex 1 de la Resolució esmentada (BASES DE LA CONVOCATÒRIA), en concret en la versió catalana
de la base 4.4 lletra f), i en les versions catalana i castellana de la base 8.1 segon paràgraf.

La base 4.4 estableix que: «Juntament amb la sol·licitud emplenada adequadament, (...) f) Les persones aspirants amb un grau de discapacitat
igual o superior al 33% han d’aportar fotocòpia compulsada de la resolució de reconeixement de grau, així com el certificat d'aptitud emès
per la Direcció General de Dependència del Govern de les Illes Balears (o la sol·licitud d'haver-ho demanat en termini) que acrediti la
compatibilitat per a l’exercici de les funcions corresponents i en el qual es determini, si s’escau, les adaptacions que la persona aspirant
necessita per al compliment de les funcions de l'especialitat Auxiliar Educatiu» quan hauria de dir: per al compliment de les funcions de
l'especialitat Zelador/a.

D'altra banda, la base 8.1 segon paràgraf, disposa que: «La puntuació final serà el resultat de sumar els totals corresponents a cada un dels
blocs, que no podrà excedir en cap cas de cinquanta-sis punts, de forma que no s'han de tenir en compte els punts que excedeixin d’aquesta
puntuació», quan hauria de dir: que no podrà excedir en cap cas de cinquanta punts.

3.- L'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix que: «Les
administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet
o aritmètic existents en els seus actes».

Per tot això, 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.- Rectificar els errors observats en l'annex I de la Resolució de 3 de maig de 2017, per la qual es convoca un concurs per formar part d'una
borsa de treball de l'especialitat Zelador/a (BOIB núm. 58, de 13 de maig), en els termes que estableix l'Annex 1 d'aquesta resolució.

2.- Atorgar un nou termini de 15 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà que s’hagi publicat aquesta resolució en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears, per què les persones interessades puguin presentar la sol·licitud per prendre part en la convocatòria esmentada.

3.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el tauler d'edictes de l'IMAS i a la pàgina web
<www.imasmallorca.net>.

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 publicació 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, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense
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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, 15 de maig de 2017

La presidenta El director gerent
Margalida Puigserver Servera Jaume Català Sansó

    

ANNEX 1
BASES DE LA CONVOCATÒRIA

4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

4.4 Juntament amb la sol·licitud emplenada adequadament (Annex VI), les persones aspirants han d’adjuntar:

(...)

f) Les persones aspirants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% han d’aportar fotocòpia compulsada de la resolució de
reconeixement de grau, així com el certificat d'aptitud emès per la Direcció General de Dependència del Govern de les Illes Balears (o la
sol·licitud d'haver-ho demanat en termini) que acrediti la compatibilitat per a l’exercici de les funcions corresponents i en el qual es
determini, si s’escau, les adaptacions que la persona aspirant necessita per al compliment de les funcions de l'especialitat Zelador/a.

8. FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT

8.1 Conclosa la valoració dels mèrits, la Comissió Tècnica de Valoració ha de fer pública la llista provisional amb la puntuació final
obtinguda per les persones aspirants.

La puntuació final serà el resultat de sumar els totals corresponents a cada un dels blocs, que no podrà excedir en cap cas de cinquanta punts,
de forma que no s'han de tenir en compte els punts que excedeixin d’aquesta puntuació.
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