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

12770

Resolució del president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, per la qual s'aprova la llista definitiva
de persones aspirants seleccionades del concurs per formar part d'una borsa de treball de Tècnic/a
Superior en Gestió de Qualitat i Avaluació, corresponent a l'escala d’Administració especial,
subescala tècnica, classe tècnic-a superior, especialitat Gestió de Qualitat i Avaluació.

Antecedents
1. Per Resolució de 27 de juliol de 2020 (BOIB núm.135, d'1 d'agost de 2020) es va convocar un concurs per formar part d'una borsa de
treball de Tècnic/a Superior en Gestió de Qualitat i Avaluació, corresponent a l'escala d'Administració especial, subescala tècnica, classe
tècnic-a superior, especialitat Gestió de Qualitat i Avaluació.
2. En data 1 de desembre de 2020 es va publicar la llista provisional de valoració de mèrits atorgant un termini de 3 dies hàbils, comptadors
des de la seva publicació, per presentar al·legacions. 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 presidència de l'IMAS perquè dicti la resolució de
constitució de la borsa.»
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3. En data 15 de desembre de 2020, un cop elaborada la llista definitiva d'aspirants seleccionats, el president de la Comissió Tècnica de
Valoració ha signat l'informe proposta de resolució per a l'aprovació de la llista definitiva de persones integrants de la borsa de treball de
l'especialitat de Tècnic/a Superior en Gestió de Qualitat i Avaluació, corresponent a l'escala d'Administració especial, subescala tècnica, c
lasse tècnic-a superior, especialitat Gestió de Qualitat i Avaluació, amb l'ordre de prelació i puntuació obtinguda.
Per tot això, i d'acord amb les atribucions que m'atorga l'article 7.2 13) del text consolidat dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers
Socials, aprovats pel Ple del Consell de Mallorca de dia11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019).
RESOLC
1. Aprovar, segons la proposta definitiva que ha efectuat la Comissió Tècnica de Valoració anomenada a l'efecte, la llista definitiva de la
borsa de treball de Tècnic/a Superior en Gestió de Qualitat i Avaluació, corresponent a l'escala d'Administració especial, subescala tècnica, c
lasse tècnic-a superior, especialitat Gestió de Qualitat i Avaluació, amb la indicació de totes les persones integrants, l'ordre de prelació i la
puntuació obtinguda, en els termes que estableix 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.
2. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la Seu electrònica del Consell de Mallorca, a la pàgina
web de l'IMAS i al tauler d'edictes de l'IMAS.
Interposició de recurs
Contra aquesta Resolució – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant el Consell Executiu del
Consell Insular de Mallorca, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se notificat (o publicat), 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 28.1 dels Estatuts de l'Institut
Mallorquí d'Afers Socials, aprovat definitivament l'11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18- de maig de 2019).
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
que s'hagi notificat la resolució).
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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, 16 de desembre de 2020
El president
Javier de Juan Martín

ANNEX
LLISTAT DEFINITIU BORSA TÈCNIC/A SUPERIOR DE GESTIÓ DE QUALITAT I AVALUACIÓ
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NÚM. ORDRE

DNI

LLINATGES I NOM

PUNTUACIÓ

1

***9690**

ALIJA LOPEZ, SUSANA

23,94000

2

***9639**

BOSCH FITZNER, ALEJANDRO

18,69000

3

***5486**

FELIU ALVAREZ DE SOTOMAYOR, MARIA DEL CARMEN

13,24000

4

***9691**

ALFONSO BARCELO, CAROLINA

12,15000

5

***0614**

TORRES JUAN, MARTA

11,22000

6

***8138**

RIBAS PIZA, ANDREU

9,86000

7

***5344**

BALLESTER BONNIN, PATRICIA

8,59000

8

***6509**

OLIVA BAREA, MAGDALENA

5,74000

9

***2493**

JOY BAUZA, CATALINA VANESA

5,18000

10

***3605**

NOCEDA MARTINEZ, MARIA ROSARIO

3,00000

11

***8925**

RIERA SANTOS, CRISTINA

1,50000

12

***6132**

RUIZ GUAL DE TORRELLA, ANTONIO

0,00000
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