RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR DE L'OFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA
CORRUPCIÓ A LES ILLES BALEARS D'ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
CONVOCATÒRIA DE PROVISIÓ Nº CO1 / 2019
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VISTA la Resolució de 5 de setembre de 2019, de la Direcció de l'Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, en el Annex I s'estableixen les Bases de la
Convocatòria CO1 / 2019, per a proveir llocs de treball de personal funcionari d'aquesta
Oficina, pel procediment de concurs específic, i VIST l'informe emès en data 16 de
desembre de 2019 per la Comissió Tècnica de Valoració, procedeix en aquest acte aplicar
la Base Desena, Resolució de l'concurs, 10.2, i dictar la següent resolució d'adjudicació
de llocs de treball en la Convocatòria CO1 / 2019 en base a les següents consideracions.
PRIMERA.- Mitjançant Resolució de 5 de setembre de 2019, d'aquesta Direcció, es va
convocar concurs específic per a la provisió de llocs de treball a l'Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, Convocatòria de Provisió CO1 / 2019, es va
aprovar la convocatòria per proveir els llocs detallats a l'annex III de la indicada Resolució,
es van aprovar les Bases de la Convocatòria que consten en l'annex I, i es va aprovar el
model de sol·licitud que figura en l'Annex IV.
SEGONA.- La Resolució de data 10-11-2019, també d'aquesta Direcció, va aprovar la
llista definitiva de persones admeses i excloses al Concurs. En virtut del que estableix la
Base 10.2 de la Resolució de 5 de setembre de 2019, s'ha emès l'Informe per la Comissió
Tècnica de Valoració, reunida a l'efecte.
TERCERA.- D'acord amb els criteris establerts per a cada un dels llocs de treball que
figuren en l'Annex III de la Resolució de 5 de setembre de 2019, en aquest informe s'han
valorat els mèrits que concorren en les persones que han presentat la seva sol·licitud de
participació, en relació amb cada un dels llocs convocats i ordenades per puntuació total
obtinguda de major a menor, amb els següents resultats:
1. Plaça identificada amb el Codi Lloc CU1. Denominació: Cap de Unitat, Àrea de
Investigació; nº de llocs: 2. Les candidates que han obtingut major puntuació total
han estat:
• María José Sáez Díaz: puntuació total 23,6083
• Ester Acosta Acosta: puntuació total 20,3515.
• Paloma del Río Coves: puntuació total 20,1906
• Maria Begoña Olmos Yubero: puntuació total 19,1957
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2. Plaça identificada amb el Codi Lloc CU2. Denominació: Cap de Unitat, Àrea
Prevenció; nº de llocs: 1. Les candidates que han obtingut major puntuació total
han estat:
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• María José Sáez Díaz: puntuació total 23,6083;
• Ester Acosta Acosta: puntuació total 17,4826
• Paloma del Río Coves: puntuació total 17,3135.
3. 3. Plaça identificada amb el Codi Lloc CU3, denominació Cap / a de Unitat, Àrea
T.I.C. i Anàlisi d'Informació; nº de llocs: 1. No s'han presentat sol·licituds de
participació, raó per la qual procedeix aquest lloc com desert.
QUARTA.- En data 9 de gener de 2020 ha tingut entrada en aquesta Oficina escrit signat
per la senyora Ester Acosta Acosta en què ha expressat que "Sol·licita, li sigui admesa la
RENÚNCIA a tots els llocs sol·licitats en el seu dia, codis CU1 i CU2 , ......, en el concurs
específic CO1 / 2019, ... ".
Com a conseqüència de l'anterior renúncia, es va enviar escrit a les aspirants Senyores
Sáez Díaz, del Río Coves, i Olmos Yubero, de conformitat amb la Base Desena, 10.2, de
les Bases de la Convocatòria, segons la qual "en el cas que una mateixa persona aspirant
hagués de ser proposta per proveir més d'un lloc de treball dels convocats, la Comissió
Tècnica de Valoració li atorgarà un termini de dos dies hàbils perquè opti per un sol dels
llocs, i, un cop efectuada l'opció, la comissió proposarà per proveir cada un dels altres
llocs a la persona aspirant següent que hagi obtingut millor qualificació ".
Les opcions comunicades han estat les següents: María José Sáez Díaz ha optat per la
plaça CU1, Cap Unitat, Àrea de Investigació; Paloma del Río Coves ha optat per la plaça
CU2, Cap de Unitat Àrea de Prevenció, i Begoña Olmos Yubero ha optat per la plaça
CU1, Cap d'Unitat Àrea de Investigació.
En conseqüència, per a l'adjudicació de les places identificades amb els codis CU1 i CU2
s'ha tingut en compte l'ordre de preferència consignat pels aspirants.
En virtut del que antecedeix, en aquest acte es dicta la següent

RESOLUCIÓ DEL CONCURS CO1/2019
PRIMER.S'acorda adjudicar els següents llocs de treball a les següents candidates:
1. Lloc de treball amb Codi CU1, denominació Cap de Unitat, Àrea de Investigació,
Grup A2, Nivell de complement de destinació 25, nº de llocs 2. Es s'adjudiquen els
llocs a:
• María José Sáez Díaz
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• Begoña Olmos Yubero
2. Lloc de treball amb Codi CU2, denominació Cap de Unitat, Àrea de Prevenció,
Grup A2, Nivell de complement de destinació 25, nº de llocs 1. S'adjudica el lloc a:
• Paloma del Río Coves.
3. Lloc de treball amb Codi CU3, denominació Cap de Unitat, Àrea T.I.C. i Anàlisi
d'Informació, Grup A2, Nivell de complement de destinació 25, nº de llocs: 1. Es
declara desert
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SEGON.- Aquesta Resolució d'adjudicació es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes
Balears i servirà de notificació a les adjudicatàries dels llocs de treball. A partir d'aquesta
notificació començaran a comptar els terminis establerts perquè els organismes afectats
efectuïn les actuacions administratives corresponents. Igualment, es donarà compliment al
que preveuen els incisos 4, 5, 6, 7, 8 i 9 de la Base Desena de les Bases de la
Convocatòria CO1 / 2019.

Document signat electrònicament (Reial Decret 1671/2009, article 21.c) per Jaime Far
Jiménez, director.
Autenticitat verificable mitjançant el codi que apareix al marge.
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