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Per a general coneixement es fa pública la llista d’admesos i exclosos de la convocatòria de la
borsa extraordinària de treball d’ASSESSOR/A LINGÜÍSTICA, aprovada mitjançant Resolució
núm. 2018/142 de la consellera executiva del Departament de Serveis Generals, Participació
Ciutadana i Habitatge, de data 6 de juny de 2018.
Vist l’expedient en tràmit de la convocatòria del procés selectiu per formar part de la borsa
extraordinària de treball d’ASSESSOR/A LINGÜÍSTIC/A, la qual va ser aprovada pel Consell
Executiu del Consell Insular de Menorca, en data 15 de gener de 2018, modificada per Consell
Executiu en data 5 de febrer, i publicada en el BOIB núm. 21, de data 15 de febrer de 2018;
Ateses les instàncies presentades per les persones interessades per prendre part en el procés
selectiu esmentat més amunt;
Com a titular del Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge, en exercici
de les competències atribuïdes pel Decret de Presidència núm. 123/2017, de 7 de juliol (BOIB
núm. 83, de 8 de juliol de 2017) en relació amb els Decrets de Presidència núm. 120/2017 i núm.
121/2017, de 7 de juliol (BOIB núm. 83, de 8 de juliol de 2017), RESOLC:
PRIMER. Admetre per prendre part en el procés selectiu per formar part de la borsa extraordinària
de treball d’ASSESSOR/A LINGÜÍSTIC/A, per a nomenaments de funcionaris interins, places
enquadrades en el subgrup de classificació professional A1, i per a contractacions laborals
eventuals, equiparades al mateix grup, subgrup, escala i subescala del Consell Insular de
Menorca, els aspirants següents:
LLINATGES I NOM

PASCUAL
FLORIT
CAMPILLO

DNI/NIE

CARDONA
PONS
FOS

CICERO
EVA *
ESTHER

093
411
600

(*) Sol·liciten substituir la puntuació de la prova específica, segons l’establert a les bases generals
al punt 2 g.
SEGON. Excloure per no complir el requisits exigit a la base primera, de les bases específiques de
l’esmentat procés selectiu, d’estar en possessió del titulació de grau, o equivalent, en Filologia
catalana o traducció al català, els aspirants següents:
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LLINATGES I NOM
AL·LES

LLISTO

RA QUE L

DNI/NIE
512

S’estableix un termini de 10 dies hàbils, a partir del següent a la publicació d’aquesta resolució,
per presentar la documentació justificativa a la titulació requerida.
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TERCER. 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. Xavier Gomila Pons
(Funcionari de carrera Llicenciat en Filologia Catalana)
Suplent: Sr. Francesc Florit Nin
(Funcionari de carrera Llicenciat en Filologia Catalana)

VOCALS:

Titular: Sr. Joan Albert Villaverde Vidal
(Funcionari de carrera Llicenciat en Filologia Catalana)
Suplent: Sra. Margalida Pons Amengual
(Funcionària de carrera Llicenciada en Filologia Catalana)
Titular: Sra. Pilar Vinent Barceló
(Funcionaria de carrera Llicenciada)
Suplent: Sra. Alicia Casado Cubo
(Funcionària de carrera Llicenciada)

SECRETÀRI/A: a designar pels membres de l’òrgan de selecció, d’entre els vocals.
QUART. Convocar els membres del tribunal dia 29 de juny de 2018 a les 8:00 hores a la seu del
Consell Insular de Menorca, plaça de la Biosfera, 5 de Maó.
CINQUÈ. Convocar els aspirants el proper dia 29 de juny de 2018 a les 11:00 hores a la seu del
Consell Insular de Menorca, plaça de la Biosfera, 5 de Maó, per realitzar la prova específica.

LA CONSELLERA EXECUTIVA DE SERVEIS GENERALS,
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I HABITATGE

Cristina Gómez Estévez
Signat a Maó en la data de la signatura electrònica
que consta en aquest document.

Cristina Gómez Estévez
Fecha:08/06/2018 0:39:17
He signat
Maó
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