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Atès l’informe de data 5 de novembre  de 2020, emès pel president del tribunal qualificador del 
procés de selecció per la contractació d’un o una tècnic o tècnica de suport a la Investigació 

llicenciat en Informàtica per la realització del “projecte eVIHA,PRAN”, el qual se transcriu  
literalment: 

“En data 12 de setembre de 2020, se va publicar al BOIB núm. 158, la convocatòria d’un procés 
selectiu per a la contractació d’un o una tècnic o tècnica de suport a la Investigació llicenciat en 
Informàtica per la realització del “projecte eVIHA,PRAN” . 

En data 20 d’octubre de 2020, es van convocar als aspirants a l’entrevista, a la qual només va 
assistir l’aspirant amb núm. de DNI 78.219.554-G, per la qual cosa la resta d’aspirants van 
quedar fora del procés selectiu. 

Atès que el procediment selectiu consta de una valoració de mèrits i de l’entrevista personal; 

- L’aspirant, d’acord amb la documentació presentada per l’acreditació de mèrits per 
valorar conforme al barem indicat a les bases de l’esmentada convocatòria, només 
acredita l’experiència en l’elaboració, manteniment i explotació de bases de dades en 
l’àmbit sanitari  i el nivell de català C1. I per tant, la puntuació obtinguda per mèrits és 
de 3 punts.  

- Finalitzada l’entrevista personal, es comprova que l’aspirant no té experiència suficient 
en QUE NO TE EXPERIÈNCIA en les bases de dades d’Oracle, QLserver, Java, per la 
qual cosa, obté una puntuació de 0 punts de l’entrevista. 

Atès que el projecte “projecte eVIHA,PRAN” , ja iniciat des de fa temps precisa una bona 
experiència amb access, QL Server, Oracle, PLSQL, Microstrategy, per la seva continuïtat. 

D’acord amb la base VIII de la convocatòria, la qual estableix que el tribunal qualificador pot 
declarar, previ informe motivat, la convocatòria deserta per la no adequació de candidats i 
candidates. El tribunal qualificador de la referida convocatòria declara deserta la convocatòria 
per la no adequació de candidats i candidates al referit procés selectiu, com a conseqüència de 
la manca de coneixements de l’aspirant.” 

RESOLC: 

PRIMER: Declarar deserta la convocatòria d’un procés selectiu per a la contractació d’un o una 

contractació d’un o una tècnic o tècnica de suport a la Investigació llicenciat en Informàtica per 
la realització del “projecte eVIHA,PRAN”, publicada al BOIB núm. 158 de 12 de setembre de 

2020. 

SEGON: Publicar la present resolució a la web de la Fundació. 

Palma, 9 de novembre de 2020 

El director gerent 

 

José Llado Iglesias 
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