EDICTE
Resolució núm. 2019/70 del conseller executiu del Departament de Serveis
Generals, de data 13 de setembre de 2019, relativa a l'aprovació de la llista
definitiva d'admesos i exclosos, nomenament i data de constitució del Tribunal i
data de la convocatòria de la primera prova de la fase d'oposició de la
convocatòria TAE- ASSESSOR JURÍDIC la qual ha estat modificada per la
Resolució núm. 91 del conseller executiu del Departament de Serveis Generals
de data 20/09/2019, que diu:
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Que el dia 6 de febrer de 2017 i 12 de febrer de 2018, per acord del Consell Executiu
s'aprova l'Oferta pública d'ocupació de 2016-2017 del Consell Insular de Menorca en
relació a les TAE-assessor jurídic; que va ser publicada al BOIB núm. 29 de data
9/03/2017 i núm. 25 de data 24 de febrer de 2018.
Que el dia 12 de novembre de 2018 pel Consell Executiu s'aprova les bases
específiques, i es convoquen els processos de selecció de provisió de places de la
plantilla del Consell Insular de Menorca entre les que es troba les places de TAEassessor jurídic; que es regeix segons l'establert a les bases generals de l'Oferta
Pública d'Ocupació del Consell Insular de Menorca 2016-2017, publicades al BOIB
núm. 134 de 27 d'octubre de 2018.
Que el dia 16 de maig de 2019 mitjançant Resolució núm. 2019/114 de la consellera
executiva del Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge,
s'aprova la llista provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria d'administratiu;
ateses les inscripcions presentades per les persones interessades per prendre part en
el procés selectiu abans esmentat; i resoltes les al·legacions efectuades pels
interessats a les llistes provisionals d'admesos i exclosos, i segons l'establert a les
bases generals de l'Oferta pública d'ocupació 2016-2017 del Consell Insular de
Menorca.
Que el dia 5 d'agost de 2019 mitjançant Decret de Presidència núm. 2019/459, es
resol uns recursos d'alçada en relació a les proves de coneixement de llengua
catalana, els quals varen ser objecte d'informe jurídic de data 8 de maig de 2019, pel
qual es resol fer una nova convocatòria de la prova de reconeixements de llengua
catalana, que es va celebrar el 2 de setembre de 2019.
Que el dia 5 de setembre de 2019 s'han publicat els resultats de la prova de
coneixement de català, per la qual cosa les llistes provisionals i/o definitives s'han
d'adaptar als aspirants que han superat o no aquest prova, sense que aquesta
adaptació comporti l'anul·lació de les actuacions realitzades anteriorment i,
conseqüentment aplicant el principi de conservació d'actes i tràmits, segons l'establert
a l'art. 51 de LPACAP, s'aprova la llista definitiva d'admesos i exclosos, el
nomenament del Tribunal, es fixa la data de constitució del Tribunal i el dia d'inici de la
primera prova de la fase d'oposició
Com a titular del Departament de Serveis Generals, en exercici de les competències
atribuïdes pel Decret de Presidència núm. 425/2019, de 10 de juliol (BOIB ext. núm. 95
de 11 de juliol de 2019) en relació amb el Decret de Presidència núm. 421/2019, de 9
de juliol (BOIB ext. núm 93, de 10 de juliol de 2019), RESOLC:

Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Tel. 971 35 60 50 - Fax 971 36 82 16 - www.cime.es

PRIMER. Aprovar la llista definitiva d'admesos i exclosos per prendre part en el
procés selectiu de l’Oferta Pública 2017-2018, els aspirants següents:
- CONVOCATÒRIA D'ASSESSOR JURÍDIC -TAE, plaça enquadrada en el subgrup
de classificació professional A1, escala d’administració especial.
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TORN LLIURE-ADMESOS
COGNOMS, NOM

DNI/NIE

ALLÉS MARQUÉS, MARIA JOSE

***3636**

BESTARD PEÑA, GUILLEM

***8114**

BOSCH PALLICER, MARIA JESÚS

***4275**

DE ANDRÉS FLORIT, MARIA PAZ

***0030**

DOMINGUEZ AGUADO, MARIA SUSANA

***0385**

FERRANDO CATALA, ABELARDO

***2487**

FRANQUET MOYANO, ANNA

***4212**

GARRIGA SINTES, CARMEN

***0122**

GONZÁLEZ PONCE, MARIA CLARA

***1831**

LLABRÉS CARRETERO, FRANCISCO

***0372**

MASCARÓ PONS, MARIA

***0242**

MELIA PETSCHEN, CRISTINA

***3525**

MOLINA OLIVER, MARIA JOSE

***6919**

MOLINS MILLAN, IRENE

***0780**

MONTOYA PÉREZ, MARIA PRESENTACIÓN

***4596**

MORRO OLIVES, NOELIA

***1164**

NUÑEZ MARTINEZ, MARIO

***0470**

ORFILA TUDURI, ANA MARIA

***0629**

PETRUS PEREA, PATRICIA ROCIO

***0521**

PONS MARQUÉS, CATALINA

***9714**

PONS ROSELLÓ, SUSANA

***0549**

PONS TORRES, CARLOS CRISTOBAL

***4120**

PORTELLA GOMILA, JOANA

***9644**

SALORD OLEO, ROSA

***3728**

SÁNCHEZ CASTELL, RAQUEL

***4210**

SANCHO SERAPIO, ANTONIO

***0182**

VIVÓ TRUYOLS, FERNANDO FRANCISCO

***3917**

VIZOSO SINTES, PATRICIA

***0195**
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TORN LLIURE-EXCLOSOS
COGNOMS, NOM

DNI/NIE

BLANCO JUAN, SANTIAGO

***9639**

VINENT CABRA, INMACULADA

***0832**

PROMOCIÓ INTERNA-ADMESOS
COGNOMS, NOM

DNI/NIE

MARTINEZ MARTINEZ, MATEU

***3316**
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PROMOCIÓ INTERNA -EXCLOSOS :
COGNOMS, NOM

DNI/NIE

JUSTIFICACIÓ

MONTOYA PÉREZ, MARIA PRESENTACIÓN

***5967**

5

JUSTIFICACIÓ DE LES CAUSES D’EXCLUSIÓ:
Justificació 1

Persona que no compleix el requisit de tenir el nivell de català requerit.

Justificació 2

Persona que no ha presentat correctament la documentació relativa a l’atur i/o família
nombrosa.

Justificació 3

Persona que presenta una titulació no vàlida per a la convocatòria.

Justificació 4

Persona que no presenta o no presenta correctament algun dels carnets requerits.

Justificació 5

Persona que no compleix la mateixa escala (general o especial) -Base 2.1.2-

SEGON.- NOMENAR als membres del Tribunal qualificador, que estarà format per un
president i quatre vocals, amb els seus respectius suplents, i entre els vocals un d'ells
farà de Secretari/ària, en la convocatòria d'assessor jurídic-TAE que tot seguit es
relacionen:
President/a:
Titular: Alicia Casado Cobo, assessora jurídica-TAE (A1) , del Consell Insular de
Menorca.
Suplent: Pilar Vinent Barceló, tècnica d'administració especial (A1), del Consell Insular
de Menorca.
Vocals:
Titular: Lourdes de Olives Olivares, assessora jurídica-TAE (A1), del Consell Insular de
Menorca.
Suplent: Valentina Hidalgo Piris, assessora jurídica-TAE (A1), del Consell Insular de
Menorca
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Titular: Ester Ricci Voltas, tècnica d'administració especial (A1), del Consell Insular de
Menorca.
Suplent: Carmen Suñer Sendrà, tècnica d'administració especial (A1), del Consell
Insular de Menorca.
Titular: Maria Teresa Ferrero Hernández, tècnica d'administració especial (A1), del
Consell Insular de Menorca.
Suplent: Jesús Barrasa Aceituno, tècnic d'administració especial (A1), del Consell
Insular de Menorca.
Titular: Guillermo de Olives Olivares, assessor jurídic-TAE (A1), de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. la CAIB.
Suplent: Antoni Aymat Gual de Torella, assessor jurídic-TAE (A1), de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
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Els membres del Tribunal qualificador s'abstindran d'intervenir i els aspirants podran
recusar-los, d'acord amb l'establert als articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre,
de règim jurídic del sector públic.
TERCER.- FIXAR que el Tribunal qualificador es constituirà a les dependències del
Consell Insular de Menorca, Pl. Biosfera, 5 de Maó, per a l'inici de la primera prova de
la fase d'oposició, el dia 10 d'octubre de 2019 a les 8 hores.
QUART.- CONVOCAR a tots els aspirants admesos per a la realització de la primera
prova de la fase d'oposició, prova teòrica (temari general i especial), a les
dependències del Consell Insular de Menorca, Pl. Biosfera, 5 de Maó, el dia 10
d'octubre de 2019 a les 16 hores.
CINQUÈ.- Publicar aquests acords a la web del Consell Insular
(www.cime.es/oposicions.cime.es) i al tauler d'edictes en la Seu de Ciutadella i Maó.
El conseller executiu del
DEPARTAMENT DE SERVEIS GENERALS
Josep Pastrana Huguet
Maó, en la data de la signatura electrònica.

Josep Pastrana Huguet
20/09/2019 17:15:53
Signatura electrònica
Maó
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