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EDICTE
Per a general coneixement es fa pública la resolució del recurs d'alçada contra la resolució
del tribunal qualificador de la convocatòria de provisió del lloc d'administratiu/iva cap de
negociat de l'IME, així com l'adjudicació del lloc de treball, aprovats mitjançant Decret del
President de l'IME núm. 14/2018 de 22 d'agost de 2018.
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Atesa la convocatòria per proveir el lloc de treball d'administratiu/iva (cap de negociat) de
l'Institut Menorquí d'Estudis, aprovada pel Consell Rector de l'IME en data 22 de febrer de
2018 i publicada al BOIB núm. 61 de 17 de maig de 2018;
Atès que amb data 14 de juny de 2018 es va fer públic, mitjançant edicte publicat a la web
de l'IME i del CIM, el resultat de la valoració dels mèrits dels candidats.
Atès que dins el termini per formular al·legacions es van presentar dos escrits sol·licitant la
revisió de la valoració.
Atès que amb data 22 de juny de 2018 es va reunir la comissió de valoració per tal de
resoldre els escrits d'al·legacions, i que es va publicar el 25 de juny de 2018 l'edicte amb el
resultat definitiu del concurs de mèrits per proveir la plaça d'administratiu, cap de negociat
de l'IME.
Atès que per Decret de Presidència de l'IME núm. 11/2018 es va adjudicar el lloc de treball
d'administratiu cap de negociat de l'IME a Jordi Torrent Torroja.
Atès que Josefa Maria Ramos Goñalons va presentar recurs d'alçada (RE CIM núm.
16511/2018 de 20.7.2018 i RE IME núm. 075 de 27.7.2018) davant el president de l'Institut
Menorquí d'Estudis contra la resolució del tribunal qualificador de la convocatòria per
proveir el lloc de cap de negociat de l'IME, demanant:
• PRIMER: La suspensió de la tramitació del concurs de mèrits mentre no es resolgui el
recurs.
• SEGON: Que es valorin els apartats 2 i 4 de les bases en funció del nivell 20 i de les
funcions de cap de negociat respectivament
• TERCER: Que es doni l’oportunitat a tots els aspirant d’aportar nova documentació o
informació per tal d’especificar les funcions realitzades al llarg de la seva vida laboral.
• QUART: Que s’emeti un informe jurídic sobre les qüestions plantejades.
Atès l'informe amb data 9 d'agost de 2018 de la Cap del Servei de Gestió de Persones del
CIM que figura a l'expedient i que conclou que cal estimar parcialment el recurs d'alçada en
allò que fa referència a la valoració del treball desenvolupat i per tant es proposa una
modificació en la valoració dels mèrits.
Com a president delegat de l'Institut Menorquí d'Estudis, segons el Decret de Presidència
núm. 121, de 7 de juliol de 2017, publicat al BOIB núm. 83 de 8 de juliol de 2017, i en
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exercici de les competències en matèria de personal delegades per acord del Consell
Rector de l'IME de data 21 de setembre de 2010.
RESOLC:

SEGON. Desestimar parcialment el recurs d'alçada interposat per Josefa Maria Ramos
Goñalons pel que fa a:
- la suspensió de la tramitació del concurs de mèrits mentre no es resolgui el recurs
- la valoració de l'apartat 4 de les bases
de conformitat amb les consideracions jurídiques exposades en l'informe de la Cap del
Servei de Gestió de Persones del Consell Insular de Menorca que figura a l'expedient
TERCER. Estimar parcialment el recurs d'alçada interposat per Josefa Maria Ramos
Goñalons, en relació a la valoració de l'apartat 2 de les bases en el sentit que es faci en
funció del nivell 20, de conformitat amb les consideracions jurídiques exposades en
l'informe de la Cap del Servei de Gestió de Persones del Consell Insular de Menorca que
figura a l'expedient.

2. TREBALL
DESENVOLUPAT

3. CURSOS DE
FORMACIÓ I
PERFECCIONAMENT

4. ANTIGUITAT

5. CONEIXEMENTS DE
LA LLENGUA CATALANA

6. CONCILIACIÓ DE LA
VIDA PERSONAL,
FAMILIAR I LABORAL

QUART. Establir la puntuació dels aspirants, una vegada revisada la valoració dels mèrits
pel que fa referència a la valoració del treball desenvolupat (punt 2 de la base setena),
quedant de la manera següent:
1. GRAU PERSONAL
CONSOLIDAT
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PRIMER. Admetre a tràmit el recurs d'alçada (RE CIM núm. 16511/2018 de 20.7.2018 i RE
IME núm. 075 de 27.7.2018) interposat per Josefa Maria Ramos Goñalons contra la
resolució del tribunal qualificador de la convocatòria per proveir el lloc de cap de negociat
de l'IME.

TOTAL

CALVETE

DE DIOS

Roser

9

0

20,52

9,43

--

--

38,95

CARDONA

SEGUÍ

Catalina

10

35

14,44

9,47

1,5

--

70,41

RAMOS

GOÑALONS Josefa M.

10

35

20,81

10,35

--

--

76,16

TORRENT

TORROJA

9

0

21

15,24

3,5

--

48,74

SOL·LICITANT

Jordi

CINQUÈ. Revocar l'adjudicació del lloc de treball d'administratiu cap de negociat de l'IME
de Jordi Torrent Torroja amb efectes de la data d'incorporació de la persona a qui
s'adjudiqui el lloc de treball.
SISÊ. Adjudicar el lloc de treball d'administratiu cap de negociat de l'IME a la persona amb
major puntuació, d'acord amb les dades següents:
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SOL·LICITANT

LLOC ASSIGNAT

LOCALITZACIÓ

Josefa Maria
RAMOS GOÑALONS

Administratiu
cap de negociat

Seu de l'Institut Menorquí d'Estudis

SETÈ. Establir que la incorporació de la funcionària al lloc de treball adjudicat es dugui a
terme d'acord amb l'establert a la base novena de les bases de la convocatòria.
VUITÈ. Donar compte d'aquesta resolució al Consell Rector de l'IME.
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EL PRESIDENT
Miquel Àngel Maria Ballester
(DP 121, de 07.07.2017)
(BOIB núm. 83, de 08.07.2017)
Signat a Maó en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document

Miquel Àngel Maria Ballester
Fecha:04/09/2018 17:51:13
Signat
Maó
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