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Per a general coneixement es fa pública la modificació de la llista d’admesos i exclosos de
la convocatòria de la borsa extraordinària de treball d’ORIENTADOR/A LABORAL,
aprovada mitjançant Resolució núm. 2018/161 de la consellera executiva del Departament
de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge, de data 22 de juny de 2018.
Atès l’expedient en tràmit de la convocatòria del procés selectiu per formar part de la
borsa extraordinària de treball d’ORIENTADOR/A LABORAL, la qual va ser aprovada pel
Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en data 8 de gener de 2018 i publicada
en el BOIB núm. 21, de data 15 de febrer de 2018; i corregida pel Consell Executiu del
Consell Insular de Menorca, en data 26 de març de 2018 i publicada en el BOIB núm. 49,
de data 21 d’abril de 2018.
Atesa la Resolució de la consellera executiva del Departament de Serveis Generals,
Participació Ciutadana i Habitatge núm. 2018/129, de data 1 de juny de 2018, en la qual
es publica la llista d’admesos i exclosos i la composició del tribunal qualificador de
l’esmentat procés selectiu;
Atès que es van excloure a diversos candidats/ates per no complir el requisit exigit a la
base segona b i c de les bases específiques de l’esmentat procés selectiu;
Atès que els següents aspirants van presentar al·legació i documents justificatius dins el
termini;
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 en el procés selectiu per formar part de la borsa extraordinària de
treball d’ORIENTADOR/A LABORAL, els aspirants següents següents:
LLINATGES I NOM

DIEZ
FERNANDEZ
LUCENA
VEGA

INCHAUSTEGUI
COLL
GONZÁLEZ
MACIÁN

DNI/NIE

NAYA
MARIA CRISTINA
STELLA CAROL
LARA

955
977
015
174
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PROVA CATALÀ

PROVA CATALÀ

SEGON. Convocar els aspirants que no tenguin el nivell B2 de català a la prova prèvia del
nivell exigit a les bases de la convocatòria, el proper dia 21 de juny de 2018 a les 9:00
hores a la seu del Consell Insular de Menorca, plaça de la Biosfera, 5 de Maó.
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TERCER. Convocar als aspirants admesos 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:22/06/2018 10:58:36
He signat
Maó
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