Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes Balears

1. Per resolució de 26 de gener de 2022 de la Direcció de l'Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears (Oficina en endavant),
es va convocar concurs específic per a la provisió de llocs de treball
(convocatòria de provisió núm. CO 1/2022). La resolució esmentada es va
publicar al BOIB núm. 15, de 29 de gener de 2022 i al BOE núm. 32, de 7 de
febrer de 2022.
2. El dia 28 de febrer de 2022 va finalitzar el termini previst en la Resolució
anterior per presentar les sol·licituds per participar-hi.
3. En data 25 de març de 2022 es va publicar a la pàgina web
https://www.oaib.es, les llistes provisionals d'admesos i exclosos i es va
concedir un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la
publicació, per esmenar les deficiències detectades i aportar els documents
preceptius.
4. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 50, de 14 d’abril de 2022 es
varen publicar les llistes definitives de persones admeses i excloses.
5. En data 21 d’abril de 2022 la Comissió de Valoració va publicar a la pàgina
web https://www.oaib.es els criteris de valoració del concurs específic.
6. En data 25 d’abril de 2022 la Comissió de Valoració va publicar a la pàgina
web https://www.oaib.es la proposta provisional d’adjudicació dels llocs de
feina i es va concedir a les persones interessades un termini de dos dies hàbils
per formular observacions o reclamacions.
7. En el termini esmentat no s’ha presentat cap reclamació.
8. Per tot l’exposat la Comissió de Valoració en el dia d’avui ha elevat a
definitiva la proposta d’adjudicació dels llocs de treballs, d’acord amb la base
10.4 de la Convocatòria, que s‘inclou en l’annex adjunt.
9. Informar als aspirants que, d’acord amb la base 10.7 de la Convocatòria, en
base a la present proposta definitiva, el director o directora de l’Oficina
resoldrà la convocatòria y adjudicarà els llocs de treball. L’esmentada
resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, a la data de la signatura electrònica
Cristóbal Milán Mateu
President de la Comissió de Valoració
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Proposta definitiva d’adjudicació dels llocs de treball
corresponents al concurs específic per a la provisió de llocs
de treball de la convocatòria CO 1/2022.

Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes Balears

INTERPOSICIÓ DE RECURSOS
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs d’alçada davant el director o directora de l’Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears en el termini d’un mes
comptador des de l’endemà de la publicació, d’acord amb l’article 122 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques

ANNEX. Proposta definitiva d’adjudicació dels llocs de treball
corresponents al concurs específic per a la provisió de llocs de treball
de la convocatòria CO 1/2022
1. DNI **150****
Martínez Marín, Lorena
Lloc: CU2. Cap d’Unitat de Prevenció
Puntuació total obtinguda a les fases A i B: 19,52
2. DNI ***1211***
Vidal Pinya, Pau
Llocs: CU1. Cap d’Unitat d’Investigació
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Puntuació total obtinguda a les fases A i B: 25,04

