EDICTE
El conseller executiu del Departament de Serveis Generals, fa publica la
proposta definitiva del Tribunal de la convocatòria de PATRÓ GUARDA PESCA,
que diu:
"PROPOSTA DEFINITIVA DELS ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT EL PROCÉS
SELECTIU DE LA CONVOCATÒRIA DE PATRÓ GUARDA PESCA, PER TORN
LLIURE DEL GRUP C1 D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL CONVOCADA MITJANÇANT
DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2018/850 DE DATA 31/10/2018.
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El Tribunal del procés selectiu de la convocatòria de patrò guarda pesca del Grup C1
d'Administració especial, per torn lliure , una vegada finalitzades les fases d'oposició i
concurs proposa al conseller executiu del Departament de Serveis Generals, el
següent:
Primer.- La qualificació final i la relació per ordre de puntuació dels aspirants que han
superat el procés selectiu de la convocatòria de patró guarda pesca del Grup C1
d'administració especial per Torn Lliure, és la següent:
TORN LLIURE
DNI
COGNOM I NOM

FASE
D’OPOSICIÓ
55%

FASE DE
CONCURS
45%

QUALIFICACIÓ
FINAL

***3550**

LÓPEZ LUNA, DAVID

18,75

15,6

17,33

***5157**

SORIANO PARIS,
HELENA

16,54

7,2

12,34

***1579**

ALONSO MORALES,
CRISTINA

15,68

8,08

12,26

Segon.- D'acord amb les bases generals i la modificació puntual de les mateixes del
concurs oposició per a l'oferta pública d'ocupació del Consell Insular de Menorca 20162017, i les bases específiques per proveir una plaça per Torn Lliure de la convocatòria
de patró guarda pesca, Tribunal proposa l'accés a la condició de funcionari els
següents aspirants:

DNI

COGNOM I NOM

***3550** LOPEZ LUNA, DAVID

D'acord amb la base 8.4 de les bases generals del concurs oposició de l'OPO 20162017, en el supòsit de què els aspirants proposats no presentin la documentació dins
del termini fixat o no compleixen el requisits assenyalats en la base 2a no seran
nomenats i passarà al següent de la llista per ordre de puntuació. Així mateix, en el
supòsit de renúncia de les persones aspirants proposades es proposarà al següent
aspirant aprovat per ordre de puntuació.
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La resta d'aspirants que han superat el procés selectiu i no han obtengut plaça passen
a formar part de la Borsa de treball preferent del Consell Insular de Menorca per l'ordre
de puntuació que consta al punt primer d'aquesta proposta. "
A partir de la publicació d'aquest Edicte a la web del Consell Insular
(www.cime.es/oposicions.cime.es) i al tauler d'edictes en la Seu de Ciutadella i Maó,
els aspirants que han superat el procés selectiu disposen d'un termini de 20 dies
naturals, per la presentació de la documentació exigida en la base 2a i base 8.3 de les
bases generals del concurs oposició de 2016-2017.
El conseller executiu del
DEPARTAMENT DE SERVEIS GENERALS
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Josep Pastrana Huguet
Maó, en la data de la signatura electrònica

Josep Pastrana Huguet
05/03/2020 13:43:58
Signatura electrònica
Maó
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