EDICTE
Per a general coneixement es fa pública la llista d’admesos i exclosos de la convocatòria de la
borsa extraordinària d’ARQUITECTE/A, aprovada mitjançant Decret de Presidència núm
2017/201, de data 4 d’agost de 2017.
Vist l’expedient en tràmit de la convocatòria del procés selectiu per formar part de la borsa
extraordinària de treball d’ARQUITECTE/A, la qual va ser aprovada pel Consell Executiu del
Consell Insular de Menorca, en data 29 de maig de 2017 i publicada en el BOIB núm. 73, de data
15 de juny de 2017;
Ateses les instàncies presentades per les persones interessades per prendre part en el procés
selectiu esmentat més amunt;
Atès que la consellera executiva del Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i
Habitatge es troba absent de l’illa i que els tràmits derivats d’aquest expedient no es poden
demorar;
Atès que en el punt quart del Decret de presidència núm. 123/2017, de 7 de juliol (BOIB núm. 83,
de 8 de juliol de 2017), pel qual es determinen les atribucions dels consellers executius caps dels
respectius departaments, es preveu que en el supòsits de la seva absència, malaltia o altre
impediment seran suplerts per la presidència del Consell Insular de Menorca;
En exercici de les competències atribuïdes per la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells
insulars, RESOLC:
PRIMER. Admetre per prendre part en el procés selectiu per formar part de la borsa extraordinària
de treball d’ARQUITECTE/A, per a nomenaments de funcionaris interins, places enquadrades en
el subgrup de classificació professional A1, escala d’administració especial, sotsescala tècnica,
classe tècnics superiors, i per a contractacions laborals eventuals, equiparades al mateix grup de
classificació, escala, sotsescala i classe que les contractacions laborals del Consell Insular de
Menorca, els aspirants següents:
LLINATGES I NOM
CAMPS
CAMPS
CASTELLO
CATCHOT
COLOMA
URIA
DE OLMEDO
VERD
FERRANDO
JULIA
MARI
LORENZO
MUNTO
DURAN
PONS
PONS
RIPOLL
CHACON
SANCHEZ
BISBAL
SAX
SEVA
TOLOS
PETRUS
VIZOSO
RODRIGUEZ

MARC
LLUIS
ARIADNA
LUCIA
PAULA
LAURA*
JOSE ANGEL
ESPERANÇA
OSCAR
MINERVA
CRISTINA
XAVIER
FERRAN

DNI/NIE
41510157X
41505472V
53121731B
27312756A
21681445N
53628380Q
26764351X
41508718C
48625148C
41505575M
48379169A
46229081R
35072205B

PROVA CATALÀ

Prova català
Prova català

Prova català

Prova català

*Presenta sol·licitud d’admissió en el Consell Insular de Formentera dia 30 de juny de 2017. La documentació es dona
d’entrada en el Consell Insular de Menorca dia 12 de juliol de 2017, quan es detecta que no s’ha justificat els drets
d’examen.
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En base art. 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
se li requereix telefònicament la subsanació de la deficiència, que compleix dia 27 de juliol de 2017.

SEGON. Excloure per no complir els requisits exigits de les bases específiques de l’esmentat
procés selectiu, els aspirants següents:
LLINATGES I NOM

HALLER

DNI/NIE

CANDICE

MOTIU

X8014544X

Sol·licitud fora de
termini

S’estableix un termini de 5 dies hàbils, a partir del següent a la publicació d’aquesta resolució, per
presentar les al·legacions que les persones interessades considerin oportunes.
TERCER. Convocar els aspirants que d’acord amb l’establert al punt primer d’aquesta resolució,
no tenguin el nivell B2 de català, exigit a les bases de la convocatòria, el proper dia 21 de d’agost
de 2017 a les 9 hores a la seu del Consell Insular de Menorca, plaça de la Biosfera, 5 de Maó, per
realitzar la prova prèvia de català.
QUART. Publicar la composició del tribunal qualificador de l’esmentat procés selectiu, al qual
seran aplicables les normes d’abstenció i recusació previstes en els articles 23 i 24 de la Llei de
règim jurídic del sector públic, que estarà integrat per les persones següents:
PRESIDÈNCIA:

Titular: Sr. Mateu Martínez Martínez
Suplent: Sra. Lourdes de Olives Olivares

VOCALS:

Titular: Sra. Elisa Fernández Serrano
Suplent: Sra. Valentina Hidalgo Piris
Titular: Sra. Nerea Uriarte Eceiza
Suplent: Sr. Santiago Ribas González
Titular: Sr. Josep Antoni Gimenez Serra
Suplent: Sr. Jaime Juan Ponseti
Titular: Mª Cristina Rita Larrucea
Suplent: Antoni Juaneda Cabrisas

SECRETÀRIA: la de la corporació o funcionari/ària en qui delegui.
CINQUÈ. Convocar els membres del tribunal dia 22 de d’agost de 2017 a les 9 hores a la seu del
Consell Insular de Menorca, plaça de la Biosfera, 5 de Maó.
SISÈ. Convocar els aspirants el proper dia 22 de d’agost de 2017 a les 10.30 hores a la seu del
Consell Insular de Menorca, plaça de la Biosfera, 5 de Maó, per realitzar la prova específica.
LA PRESIDENTA
Susana Irene Mora Humbert
Signat a Maó en la data de la signatura electrònica
que consta en aquest document.
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