EDICTE

Resultats del tribunal del concurs per a la selecció del/de la coordinador/a
científic/a de l'Institut Menorquí d'Estudis
Es fa pública, per al coneixement general, la llista d'ordre definitiu de la convocatòria del
concurs per a la selecció del/de la coordinador/a científic/a de l'IME, aprovades per
Decret de Presidència de l'IME núm. 02/2020 de data 29 d'abril de 2020, i publicades al
BOIB núm. 71 de 5 de maig de 2020;
Atès que s'ha esgotat el termini de presentació d’al·legacions sobre la valoració
provisional del concurs esmentat, d'acord amb l'establert a l'article 32 del Decret
27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el reglament d'ingrés del personal al servei de
la CAIB (BOCAIB núm. 36, de 24 de març de 1994);
S'estableix la puntuació definitiva dels participants en aquest concurs d'acord amb el que
transcriu a continuació:

COGNOMS I NOM

NIF

Puntuació
1ª Fase

Puntuació
2ª Fase

Total
Puntuació

JORDI TALTAVULL Marta

...493Z

26,50

36

62,50

LIMÓN PONS, Miquel Àngel

...216S

31

30

61

LLOMPART ESBERT Júlia

...343Z

36

23

59

MESPERUZA ROTGER
Aitor Francisco

...866N

23,50

20

43,50

OBRADOR CURSACH
Bartomeu

...619B

26,50

No presentat

Contra l'acord precedent, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar, en el
termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació de les notes definitives, recurs
d'alçada davant la Presidència de l'Institut Menorquí d'Estudis, sens perjudici que es
pugui utilitzar qualsevol altre recurs que es consideri procedent en dret.
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L'esmentat recurs s'entendrà desestimat si no s'ha notificat la resolució quan hagin
transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs
d'alçada per silenci administratiu es podrà interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

El secretari de la Comissió d’Avaluació
Xavier Patiño Garcia
Maó, 4 d’agost de 2020
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