Acord de la Gerència de SITIBSA per la qual s’aprova la llista definitiva de
puntuació final del procés de selecció per a la contractació laboral temporal
d’un lloc vacant de tècnic/a cartogràfic/a SIG i es constitueix una borsa
específica per a la contractació temporal del lloc de treball de tècnic/a
cartogràfic/a SIG de la relació de llocs de treball de SITIBSA, exp. 2/2019

Antecedents
1. En data 15 de febrer de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears
(BOIB) núm. 20 i a la pàgina web del Servei d’Informació Territorial de les Illes
Balears (en endavant SITIBSA), la Resolució de la Gerència de SITIBSA per la qual
s’aproven les bases i la convocatòria pública del procés de selecció per a la
contractació laboral temporal d’un tècnic/a cartogràfic/a SIG i la constitució
d’una borsa específica.
2. En data 4 de març de 2020, una vegada conclòs el termini per a presentar les
sol·licituds, es va reunir la Comissió de selecció per revisar la documentació
acreditativa dels requisits i condicions per poder participar en el procés de
selecció. Es va aprovar un llistat provisional de persones aspirants admeses, per
complir amb tots els requisits per participar a la convocatòria, i un llistat de
persones aspirants excloses, per no complir i/o acreditar alguns dels requisits.
3. En data 5 de març de 2020 es va publicar a la web de SITIBSA el llistat provisional
de les persones aspirants admeses i el llistat de les excloses, amb una explicació
del motiu de la seva exclusió, i a partir d’endemà d’aquesta publicació es va
iniciar un termini de tres dies hàbils per a esmenar les possibles omissions i/o
deficiències.
4. El procés de selecció va haver de quedar ajornat per la declaració, el 14 de març
de 2020, de l’estat d’alarma per la gestió de la situació de la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19, i totes les mesures de prevenció adoptades.
5. En data 24 de juliol de 2020 es va reunir la Comissió de Selecció per revisar la
documentació d’esmena de deficiències presentada per algunes de les
persones aspirants excloses provisionalment, i es va estendre acta elevant a la
Gerència de SITIBSA la llista definitiva de persones aspirants admeses i la llista
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de les persones aspirants que havien de ser definitivament excloses per no
complir amb els requisits de la plaça.
6. En data 30 de juliol de 2020 la Gerència de SITIBSA va aprovar el llistat definitiu
de persones aspirants admeses i excloses, el qual es va publicar aquest mateix
dia a la pàgina web de SITIBSA. Aquest dia també es va publicar l’anunci de la
data de la prova teòrica.
7. Realitzada el 4 de setembre de 2020 la prova teòrica i una vegada valorada i
conclosa també la valoració dels mèrits, la Comissió de Selecció va publicar el 9
de setembre de 2020 a la pàgina web de SITIBSA el llistat provisional de
qualificacions finals que prèviament havia aprovat, i d’acord amb les bases es
va iniciar el període de dos dies hàbils perquè les persones interessades
poguessin presentar al·legacions.
8. Dins termini una de les persones aspirants va presentar al·legacions, de les
quals, una vegada avaluades totes per la Comissió de selecció dins la seva sessió
del 15 de setembre de 2020, s’han estimat una part, amb la consegüent
modificació de la puntuació final respecte a la del llistat provisional. La Comissió
de selecció va realitzar, dins aquesta mateixa sessió, una revisió d’ofici de la
valoració de l’experiència professional i formació de totes les persones aspirants
als efectes de comprovar que s’ha aplicat el mateix criteri a tots i no hi ha hagut
errors en el càlcul de la puntuació. El 22 de setembre es publica a la web de
SITISBA el nou llistat provisional de puntuació, el qual inclou les al·legacions
estimades, i es concedeix un termini, fins el 25 de setembre de 2020, per a poder
consultar l’expedient.
9. Conclòs el termini per a consultar l’expedient, i d’acord amb les bases, la
Comissió de selecció ha elevat a la Gerència el llistat provisional de puntuació
perquè procedeix a la seva aprovació com a definitiu.
Fonaments de dret
1. Decret 27/2014, de 27 de juny, pel qual s’aproven els Estatuts de l’entitat pública
empresarial Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears.
2. Bases i convocatòria del procés de selecció de l’expedient exp. 2/2019.

Per tot això, i en virtut de la competència que em correspon,
Acord
1. Aprovar el següent llistat definitiu de puntuació final del procés de selecció de
l’expedient 2/2019
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DNI

EXAMEN

EXPERIÈNCIA
FORMACIÓ PUNTUACIÓ
PROFESSIONAL
TOTAL

NOM
- GENOVART
CAPELLÀ

-63C

42,03

20

8,40

70,43

- ADROVER FIOL

-08K

47,35

18,60

0,90

66,85

- FUSTER TRUYOL

-60Y

42,68

15,75

7,0

65,43

- SANDIÁS I LLEÓ

-59J

39,02

17,30

6,8

63,12

- PALOU POL

-69R

42,70

6,50

0,30

49,50

- IBÁÑEZ ÁLVAREZ

-65R

33,39

10,20

4,60

48,19

- ROSSELLÓ MELIS

-73B

35,35

5,40

0,60

41,35

- LLOBERA CERDÀ

-06L

39,04

0

0

39,04

- GALIANO MERA

-63Q

34,37

0

0

34,37

- LÓPEZ LÓPEZ

-00L

30,04

0

0

30,04

2. Constituir, a partir de l’anterior llistat definitiu de puntuació final o total, una
borsa de treball en la qual s’inclouen, per ordre decreixent de la puntuació final
obtinguda, tots els aspirants que han superat favorablement la fase d’oposició.
D’acord amb les bases, aquesta borsa de treball té com objecte la cobertura de
substitucions derivades de qualsevol incidència, ja sigui per a cobrir possibles
suplències derivades de baixes per incapacitat temporal de llarga durada,
maternitat, vacances, suspensions de contracte i altres situacions que posin de
manifest la necessitat de contractar personal laboral temporal.
3. Proposar al Sr. Genovart Capellà, per ser qui ha obtingut la puntuació final més
alta, per a la contractació amb caràcter temporal de la plaça de facultatiu/va
superior en l’especialitat de tècnic/a cartogràfic/a SIG, exp. 2/2019
4. Acordar que si el Sr. Juan Miguel Genovart Capellà renuncia o no presenta dins
termini la documentació corresponent, entri immediatament en funcionament
la borsa per a la contractació amb caràcter temporal de la plaça de facultatiu/va
superior en l’especialitat de tècnic/a cartogràfic/a SIG, exp. 2/2019
5. Ordenar la publicació d’aquest acord a la pàgina web de SITIBSA
Recursos procedents contra aquest acord
D’acord amb l’article 69 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la
jurisdicció social, l’ordre jurisdiccional social és el competent per a resoldre les
controvèrsies derivades d’aquest acord, sense que s’hi pugui interposar cap recurs
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en via administrativa ni reclamació prèvia a la via judicial social i sense perjudici que
s’hi pugui presentar una reclamació davant el Consell d’Administració de SITIBSA.
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