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EDICTE
Per a general coneixement es fa publica l'ordre de la borsa extraordinària de treball de
tècnic/a d'Edicions i Arxiu, mitjançant Decret de Presidència núm. 15/2021 el president de
l'Institut Menorquí d'Estudis, de data 31/08/2021;
Vist l'expedient en tràmit de la convocatòria del procés de selecció per formar part de la
borsa extraordinària de treball de tècnic/a d'Edicions i Arxiu, la qual va ser aprovada pel
Decret de Presidència núm. 5/2021 de l'Institut Menorquí d'Estudis (més endavant IME) i,
publicada en el BOIB núm. 39 de data 20 de març de 2021;
En data 02/08/2021 va finalitzar el termini per presentar les al·legacions sobre la llista llista
provisional de l'esmentada borsa, publicada el 19/07/2021
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Una vegada respostes les al·legacions presentades a l'esmentada llista provisional.
El tribunal qualificador de l'esmentat procés selectiu presenta la proposta definitiva en data
03/08/2021
Com a president de l'Institut Menorquí, atès l’acord del Consell Rector de l’IME de data 18
de juny de 2010 ( BOIB núm. 149 de data 16.10.2010), pel qual es deleguen en aquesta
presidència determinades competències en matèria de personal, i en concret la de
d’adoptar les resolucions que siguin necessàries en relació amb els procediments per a la
selecció de nou personal, d’acord amb les bases aprovades pel Consell Rector,
RESOLC:
PRIMER.- Donar per definitiva la llista de la borsa extraordinària de treball de tècnic/a
d’Edicions i Arxiu de l’IME, d'acord amb el següent quadre resum::
ORDRE DE LA BORSA EXTRAORDINÀRIA DE TREBALL DE TÈCNIC/A D'EDICIONS I
ARXIU
COGNOMS, NOM

TOTAL PUNTS

BAGUR MARTINEZ, ÓSCAR

47,027

MARQUÉS SINTES, MIQUEL ÀNGEL

43,85

SEGON.- Contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs davant la Presidència de
l'Institut Menorquí d'Estudis, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà d'haverse publicat en el tauler d’edictes del l’IME i del Consell Insular de Menorca o impugnar-la
directament davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Davant la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició, d'acord amb l'article
123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
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administracions públiques, i disposicions concordants, es pot interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos a partir del dia en què es publiqui, davant la
jurisdicció contenciosa administrativa.

El PRESIDENT DE L'IME
Miquel A. Maria Ballester
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Signat a Maó en la data de la signatura electrònica
que consta en aquest document.

Miquel Àngel Maria Ballester
31/08/2021 12:08:32
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