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RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 20 de juny 
de 2022 sobre la constitució provisional de 
la borsa de treball principal de l’escala de 
tècnics de gestió de la UIB, subgrup A1, dels 
cossos generals del personal d’administració 
i serveis de la Universitat de les Illes Balears. 
 
Finalitzat el procés selectiu convocat per la Universitat de les Illes Balears durant l’any 
2021 (BOIB núm. 63, de 15 de maig), publicada la resolució del nomenament com a 
funcionària de carrera de la Universitat de les Illes Balears al BOIB (BOIB núm. 57, de 
dia 30 d’abril de 2022), d’acord amb el que disposa el punt 14 de les bases de les 
convocatòries i fent ús de les atribucions que tinc conferides d’acord amb la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i els Estatuts de la Universitat de 
les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig, resolc: 
 
Primer. Constituir provisionalment la borsa de treball principal de l’escala de tècnics 
de gestió, subgrup A1, dels cossos generals d’aquesta universitat (annex). 
 
Segon. La persona que integra aquesta borsa ha superat una de les proves selectives 
del procés selectiu esmentat anteriorment i compleix els requisits establerts a l’article 
4 de l’Acord normatiu 12005/2016, del dia 20 de setembre, pel qual s’aproven els 
procediments de selecció de funcionaris interins i personal laboral temporal i es 
regulen els criteris generals de gestió de borses de treball del PAS de la Universitat de 
les Illes Balears. No cal que presenti el currículum exigit a l’article 4.2.b de l’acord 
esmentat anteriorment.  
 

Tercer. Obrir un termini de cinc dies per a la presentació d’esmenes a la present 
resolució.  
 
Quart. Un cop acabat el procediment anterior, es farà pública, a la seu electrònica, la 
constitució definitiva de la borsa. 
 
Cinquè. La participació en la convocatòria selectiva esmentada en aquesta resolució 
implica autoritzar que les dades de la persona interessada siguin utilitzades per la 
Universitat de les Illes Balears, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, amb la finalitat de gestionar 
correctament la borsa. Les dades personals facilitades pels aspirants quedaran 
incorporades als fitxers de la Universitat, d’acord amb el que estableix l’esmentada llei 
orgànica i la seva normativa de desenvolupament. 
 
La qual cosa, complint l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), us notific, amb 
l’advertència que la resolució exhaureix la via administrativa, de conformitat amb el 
que estableix l’article 6.4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
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d’universitats. Contra aquesta resolució hi podeu interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos 
mesos a partir de l’endemà de la data de notificació, d’acord amb el que disposa 
l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, o, potestativament i amb caràcter previ, recurs 
administratiu de reposició davant el Rector en el termini d’un mes (articles 123 i 124 
de la Llei 39/2015 esmentada). Tot això, sens perjudici d’emprar qualsevol recurs que 
considereu oportú. 
 
Palma, en la data de la signatura electrònica 
 
El Rector,  
 
 
 
 
Jaume Carot 
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Annex I  
 

Escala de tècnics de gestió de cossos generals de la Universitat de les Illes Balears 
 

DNI_encriptat Nom Puntuació 

***2071** Martín Mas, Marina 23,75 
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