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Resolució de la Presidenta de l'IMEB, Sra. Olga Granados Expósito, en relació a la la
convocatòria de la borsa de treball per a proveir un lloc de treball vacante, de caràcter laboral,
de la categoria de Tècnic/a de grau superior en Dret o títols oficialment equivalents per a
l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià (IMEB)
1r En data 30/8/2021 es va publicar la llista provisional de persones admeses i excloses a la
convocatòria d'una borsa de treball per a proveir un lloc vacant, de caràcter laboral, de la categoria de
tècnic/a grau superior de Dret o títols oficialment equivalents.
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2n En data 22/9/2021 es va resoldre la inclusió de tres aspirants en la llista provisional de persones
admeses que per error involuntari no s'havien inclós, així com es va resoldre l'exclusió de quatre
aspirants que per error involuntari s'havien inclós a la llista provisional de persones admeses.
3r En data 29/9/2021 va finalitzar el termini atorgat per esmenar les errades o omissions que motivaren
l'exclusió a la llista provisional de persones admeses i excloses a l'esmentada convocatòria.
4t En data 27/9/2021 el Sr. Bartolomé Pomar Miró, nomenat com a President de la Comissió Tècnica
de Valoració de la convocatòria (BOIB núm. 122, de data 7 de setembre de 2021), ha presentat un
escrit en què comunica el deure de abstenir-se en el procediment al·legat una causa justificada i, en
conseqüència es fa necessari nomenar una altre persona per presidir la CTV.
Per tot això, aquesta Presidència, de conformitat amb l'article 3 dels Estatuts de l'IMEB que recull com
a atribució de la Presidenta en matèria de personal “a) Exercir la prefectura del personal de l'IMEBCalvià” i “c) Resoldre les convocatòries i concursos per a la provisió de llocs de feina”,
Resolc
1r Aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria de la borsa
de treball per proveir, un lloc de treball vacant, de caràcter laboral, de la categoria de tècnic/a grau
superior de dret o títols oficialment equivalents per a l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de
Calvià (IMEB) d'acord amb l'anunci publicat al BOIB núm. 104, de 5 d'agost de 2021.
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Persones aspirants admeses

NOM I LLINATGES

DNI

ALCOVER NOGUER, JOSEFINA

***329***

ASENSIO LAO, ENRIQUE

***288***

BIS MAQUEDA, CATALINA

***841***

BUSQUETS FLUXA, XIM

***769***

BUSQUETS PASTOR, MARTA

***714***

BYTSULYA SHARAPA, ANNA

***289***

CAMPINS LLADO, MARIA DEL MAR

***198***

CAMPOMAR GARRIDO, MARIA ISABEL

***052***

CARDONA VIDAL, M MAGDALENA

***038***

CARRIER MOREIRA, KAREN LISSETE

***635***

CASTILLO GARCIA, MARTA

***207***

CASTRO RABADAN, JOSE

***030***

CLEMENTE LABRES, IRENE

***243***
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***733***

DAMIANI NORDFELDT, MARIA GRETA

***773***

DIAZ ALCOBENDA, ROSA MARIA

***388***

FERNANDEZ LOBETE, ROSA MARIA

***781***

FERNANDEZ NAVARRO, YELENA

***273***

FERNANDEZ SANCHEZ, ALEJANDRO

***135***

FERRA TERRASA, MONICA

***928***

GARCIA-MUÑOZ MORENO, NESTOR

***774***

GIRÓN RUBIO, MARTA

***056***

MARTINEZ MUÑOZ, CLAUDIA

***282***

MAYOL ALEMANY, AINA

***267***

MAYORAL ZAZO, PEDRO

***267***

MORILLAS ESTEBAN, ROCIO

***127***

ORTIZ BLANCO, ALBA

***115***

PALOS HIDALGO, MARIA

***708***

PALOU ROTGER, JAUME

***042***

PIQUERAS SANCHEZ, ALEJANDRO

***114***

RAMOS RUIZ, DAVID

***941***

RIQUELME LUPIAÑEZ, NOELIA

***284***

ROCA MAIRATA. MARTA

***466***

YAGUANA YAGUANA, DIANA KARINA

***832***

Persones aspirants excloses

CAL774630000734F67N3AD3AFD6
CSV:

COLL MARTINEZ, MARTA

NOM I LLINATGES

DNI

CLOQUELL DONADO, MATEO

***639***

MORENO MOYA, BLANCA

***204***

MONTER MORAGUES, MARÍA DEL PILAR

***597***

RAMIS ESTADES, SERGI

***893***

2n Estimar els motius al·legats en la comunicació d'abstenció presentada pel Sr. Bartolomé Pomar Miró
i nomenar al Sr. Bartolomé Fullana Barceló com a President de la Comissió Tècnica de Valoració de la
convocatòria.
3r Convocar als aspirants admesos per a la realització de l’exercici pràctic previst a la base 5.1 de la
convocatòria, el dia 13 d'octubre de 2021, a les 9.00h, a la sala d'actes del quarter de la Policia Local,
carrer d’Alacant, 36 Polígon Son Bugadelles. D'acord amb la base 5,1 de la convocatòria, es podrà fer
ús de textos legals sense comentar per a la realització de l'exercici.
5t Exposar la present resolució al web corporatiu.
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Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu,
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb el que disposa l'art. 123 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. El
termini per interposar-lo és d'un mes a comptar de l'endemà al de la publicació d’aquesta resolució, i
en aquest cas no es pot interposar recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt expressament
el de reposició o s'hagi produït la seva desestimació presumpta.
El recurs de reposició s’ha de presentar en el Registre General d'aquest Ajuntament o en les
dependències i mitjans a què es refereix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015 abans esmentada, i s'entendrà
desestimat quan no es resolgui i notifiqui en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva
interposició, cas en què quedarà expedita la via contenciosa administrativa.
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Si no s’utilitza el recurs potestatiu de reposició, cal interposar directament recurs contenciós
administratiu, conformement a l'establert en l'article 123 anteriorment citat, i en els articles 45 i
següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant els jutjats contenciosos administratius de Palma, en el termini de dos mesos a comptar de
l'endemà de la publicació d’aquesta resolució. Això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció
que considereu pertinent.
Calvià,
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Olga Granados Expósito
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