Procés selectiu per a contractar amb caràcter d’interinitat
un lloc vacant de tècnic/a informàtic/a SIG de la relació de llocs de treball del Servei d’Informació Territorial de les
Illes Balears (SITIBSA) i la constitució d’una borsa per aquest lloc de treball, exp. 2/2022

ANUNCI DEL LLISTAT DEFINITIU DE PUNTUACIÓ I DEL LLISTAT DE LES
PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ESTAT EXCLOSES
Una vegada revisades i valorades, per part de la Comissió de selecció, les
al·legacions presentades, s’informa que en data 1 de juliol de 2022 la Gerència de
SITIBSA ha acordat:
1. Aprovar el següent llistat definitiu de persones aspirants excloses, per no
complir i/o acreditar tots els requisits:
Nº

NOM COMPLET

DNI/NIE

MOTIU EXCLUSIÓ

1

Arrivi ****, Eduardo

***4665**

No acredita titulació
universitària requerida

2

Patiño ****, Yenny

***9205**

11

Villén ****, Alejandro

***1703**

No acredita titulació
universitària requerida
No acredita B2 de català
Presentació del DNI fora del
termini atorgat per a la seva
esmena

2. Aprovar, com a definitiu, el següent llistat de puntuació final, ordenat per ordre
decreixent de puntuació, per a cada una de les persones aspirants admeses al
procés de selecció de l’expedient 2/2022:
NOM COMPLET

DNI/NIE

Bonet ****, Daniel

***0273**

Bechara Aded ****, Lionel
Aymara

***8993**

Torrens ****, Victoriano

***6954**
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PUNTUACIÓ
TOTAL
8,11
3,70
3,15

3. Proposar el contracte laboral, amb caràcter d’interinitat, del lloc vacant de tècnic
informàtic SIG a Daniel Bonet ****, i si aquest no accepta, al següent per ordre
decreixent de puntuació i així successivament
4. Constituir el següent borsí per a possibles contractes laborals interins de tècnic
informàtic SIG. La vigència d’aquest borsí serà de 3 anys.
ORDRE

NOM COMPLET

DNI/NIE

1

Bonet ****, Daniel

***0273**

2

Bechara Aded ****, Lionel
Aymara

***8993**

3

Torrens ****, Victoriano

***6954**

5. Ordenar a la Secretaria de la Comissió de selecció que publiqui el llistat definitiu
de puntuació i el llistat definitiu de persones aspirants excloses a la pàgina web
de SITIBSA
Palma,
La secretària de la Comissió de selecció
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Nota: S’informa que contra l’Acord de la Gerència de SITIBSA d’1 de juliol de 2022,
es pot interposar una demanda davant els jutjats socials de Palma en el termini de
dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord
amb l'article 69 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció
social.
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