Núm. 174
10 d'octubre de 2020
Fascicle 169 - Sec. II. - Pàg. 33646

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

9540

Resolució del president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de correcció d’errors detectats a la
convocatòria d’un concurs per formar part d’una borsa de treball de Tècnic/a Superior en Gestió de
Qualitat i Avaluació

1. Per Resolució del president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de 27de juliol de 2020 es va aprovar la convocatòria d'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 tècnica superior, especialitat Gestió de Qualitat i Avaluació. Aquesta resolució amb les bases, barem de mèrits i
resta d'annexes va ser publicada en data 1 d'agost de 2020 en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm 135, d'1 d'agost de 2020), en
el tauler d'edictes de l'IMAS, a la pàgina web i en la seu electrònica del Consell de Mallorca.
2. Mitjançant resolució de 24 de setembre de 2020 es va aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses en el concurs.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/174/1069688

3. Posteriorment, s'han detectat les següents errades:
a) A la sessió ordinària de dia 20 de juliol de 2020 de la Mesa Sectorial de Negociació de l'IMAS, dins el torn obert de paraules, es
va dur a negociació les bases i el barem de mèrits per a la convocatòria d'aquest concurs per formar part d'una borsa de treball de
Tècnic/a Superior en Gestió de Qualitat i Avaluació. Els representants sindicals han manifestat que no estan d'acord que es tractés en
el torn obert de paraules i han exigit que es dugués a negociació en sessió extraordinària a la Mesa Sectorial de Negociació de
l'IMAs, incloent aquest punt. Per esmenar aquest error, a la sessió extraordinària de dia 6 d'octubre de 2020 de la Mesa Sectorial de
Negociació de l'IMAS s'han negociat definitivament aquestes bases i barem de mèrits, que no han estat objecte de modificació.
b) A l'apartat 3.1 f) del punt 3. Requisits, de l'Annex I de les Bases de la convocatòria s'ha detectat l'error material, ja que on diu f)
Títol de màster de gestió de la qualitat, hauria de dir f) Títol de màster universitari de gestió de la qualitat .
4. Atesa la correcció d'errors, s'obrirà un termini de 10 dies hàbils per presentar noves sol·licituds i les persones aspirants que ja s'han
presentat en el procediment en curs estaran incloses, sense perjudici que puguin adjuntar nova documentació dins aquest nou termini, ja que
els requisits de les bases i el barem de mèrits publicats per aquesta convocatòria no han estat objecte de modificacions.
5. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, diu que «Les
administracions públiques poden rectificar, així mateix, o en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de
fet o aritmètics existents en els seus actes».
6. El president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials és l'òrgan competent en aquesta matèria i per a la signatura d'aquest document, d'acord
amb el que disposa l'article 7.3 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de dia 11 d'abril
de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig).
Per tot això, dict la següent
RESOLUCIÓ

Primer. RECTIFICAR l'error de fet succeït amb la negociació de la Mesa Sectorial de Negociació de l'IMAS de dia 20 de juliol de 2020 i
donar per negociades, a la sessió extraordinària de la Mesa Sectorial de Negociació de l'IMAS de dia 6 d'octubre de 2020, les bases i el
barem de mèrits per a la convocatòria d'aquest concurs per formar part d'una borsa de treball de Tècnic/a Superior en Gestió de Qualitat i
Avaluació, subgrup de classificació professional A1, corresponent a l'escala d'Administració especial, subescala tècnica, classe tècnic-a
superior, especialitat Gestió de Qualitat i Avaluació.
Segon. RECTIFICAR l'error material detectat al punt 3. 1. f) dels Requisits de l'Annex I de les Bases de la convocatòria que ha de dir f) Títol
de màster universitari de gestió de la qualitat .
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Tercer. Obrir un termini de 10 dies hàbils per presentar noves sol·licituds per prendre part en aquest procés selectiu d'acord amb les bases i
el barem de mèrits d'aquesta convocatòria publicades en data 1 d'agost de 2020 en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm 135, d'1
d'agost de 2020)
Quart. Tenir per presentades les sol·licituds de les persones aspirants que ja han participat en aquesta convocatòria, sense perjudici que
puguin adjuntar nova documentació.
Quint. Ordenar la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el tauler d'edictes de l'IMAS, a la pàgina web <
www.imasmallorca.net> i en la seu electrònica del Consell de Mallorca (https://seu.conselldemallorca.net).
Interposició de recursos
Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb l'article 28 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí
d'Afers Socials, aprovat en data 11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019), recurs d'alçada davant el Consell Executiu del
Consell Insular 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, 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.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/174/1069688

Palma, 7 d'octubre de 2020
El president
Javier de Juan Martín
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