Camí des Castell, 28. 07702 Maó
Tel. 971 351 500, fax 971 351 642
CIF S5700002H

EDICTE
Per a coneixement general es fa públic el decret de Presidència de l'Institut Menorquí
d'estudis núm. 05/2020, d'adjudicació del lloc de treball de coordinadora científica de l'IME:
Vist l’expedient en tràmit de la convocatòria mitjançant el procediment de concurs per a la
selecció del/de la coordinador/a de l'Institut Menorquí d’Estudis, aprovada per Decret de
Presidència de l'IME núm. 02/2020, de data 29 d'abril de 2020, i publicada en el BOIB núm.
71 de 5 de maig de 2020;
Atesa la proposta del Consell Científic de l'IME, vista la proposta provisional d'adjudicació
del lloc de treball objecte de la convocatòria publicada en data 16 de juliol de 2020, d'acord
amb l'acta de la comissió avaluadora de selecció de dia 14 de juliol;
Atès que dins el termini per formular reclamacions no es va presentar cap escrit en aquest
sentit;
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Atès que l'article 29 dels Estatuts de l'Institut Menorquí d'Estudis preveu que el coordinador
científic serà nomenat pel president del Consell Rector, a proposta del Consell Científic;
Atès que en les bases de l'esmentat concurs es preveu també que l'acord de contractació
el prendrà el president de l'IME;
Com a president delegat de l'Institut Menorquí d'Estudis, segons el Decret de Presidència
núm. 433 de 12 de juliol de 2019, publicat en el BOIB núm. 97 de 16 de juliol de 2019, i en
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:
PRIMER. Adjudicar el lloc de treball de coordinadora científica de l’IME a la persona amb
major puntuació, d'acord amb les dades següents:
SOL·LICITANT
Marta JORDI TALTAVULL

DNI
41507493Z

LLOC ASSIGNAT
Coordinadora científica

LOCALITZACIÓ
Seu de l'Institut
Menorquí d'Estudis

SEGON. Establir que la incorporació de la interessada es dugui a terme d’acord amb el
que fixen les bases de l’esmentada convocatòria i amb un període de prova de sis mesos.
TERCER. Donar compte d’aquesta resolució al Consell Rector de l’IME.
El PRESIDENT DE L'IME
Miquel A. Maria Ballester
Signat a Maó en la data de la signatura electrònica
que consta en aquest document.
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