EDICTE
Per a general coneixement es fa pública la Resolució del conseller executiu del
Departament de Serveis Generals núm. 2020/223, de data 1 de setembre de 2020,
mitjançant la qual es nomena funcionària de carrera en propietat de la convocatòria de
tècnic/a d’administració especial (assessor jurídic) de l'Oferta Pública d’Ocupació
2016-2017 i s’estableix la relació d’aspirants que formen la borsa de treball preferent
d’assessor/a jurídic/a.
Per acord del Consell Executiu, de 6 de febrer de 2017 i 12 de febrer de 2018, s'aprova
l'Oferta pública d'ocupació de 2016-2017 del Consell Insular de Menorca en relació a la
places de tècnic d’administració especial (TAE- ASSESSOR JURÍDIC), la qual es va
publicar al BOIB núm. 29 de data 9/03/2017 i núm. 25 de data 24 de febrer de 2018.
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El Consell Executiu el Consell Insular de Menorca, en data 12 de novembre de 2018,
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 troben les
places de TAE assessor jurídic, i que es regeixen segons l’establert a les bases
generals de l'Oferta Pública d'Ocupació del Consell Insular de Menorca 2016-2017
(BOIB núm. 134 de 27/10/2018).
Mitjançant Resolució del conseller executiu del Departament de Serveis Generals núm.
2019/70, 13 de setembre de 2019, s’aprova 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 de TAE assessor jurídic.
Que el dia 26 de juny de 2020 el Tribunal presenta la proposta definitiva dels aspirants
que han superat el procés selectiu de la convocatòria de TAE assessor jurídic per torn
lliure i promoció interna, que diu en síntesis:
«El Tribunal del procés selectiu de la convocatòria de tècnic d’administració especial
(assessor jurídic) per torn lliure i promoció interna, del grup a subgrup a1,
d'administració especial. assessor/a jurídic 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 Tècnic D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
(ASSESSOR JURÍDIC) PER TORN LLIURE I PROMOCIÓ INTERNA, DEL GRUP A
SUBGRUP A1, D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL. ASSESSOR/A JURÍDIC
PROMOCIÓ INTERNA:
DNI Fase oposició Fase concurs TOTAL FINAL
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M.

***3316**

18,70

21,95

40,65

TORN LLIURE:
DNI Fase oposició Fase concurs TOTAL FINAL
MELIÀ PETSCHEN, C.

***3525**

16,40

21

37,40

MASCARÓ PONS, M.

***0242**

18,59

17,555

36,145
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FRANQUET MOYANO, A.

***4212**

16,20

18,10

34,30

ALLÈS MARQUÉS, M.J.

***3636**

20,12

11,145

31,265

SÁNCHEZ CASTELL, R.

***4210**

16,37

12,16

28,53

DE ANDRÉS FLORIT, M.P.

***0030**

15,95

9,95

25,9

Segon. D'acord amb les bases generals, i la seva modificació puntual, del concurs
oposició per a l'Oferta Pública d'Ocupació del Consell Insular de Menorca 2016-2017, i
les bases específiques l’òrgan de selecció proposa l’accés a la condició de funcionari
dels aspirants següents:
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PROMOCIÓ INTERNA .........MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Mateu........ DNI *** 3316**
TORN LLIURE ......................MELIÀ PETSCHEN, Cristina ........... DNI *** 3525**
D’acord amb la base 9 de les Bases generals i l’art. 15 de l’Acord Marc del personal
funcionari del Consell Insular de Menorca, s’ha comprovat que Cristina Melià Petschen
ha prestat serveis al Consell Insular de Menorca com a assessora jurídica durant més
de sis mesos, i per tant ha superat el període de pràctiques.
Vist que Mateu Martínez Martínez és funcionari de carrera tècnic mitjà de gestió
d’ordenació del territori del Consell Insular de Menorca.
D’acord amb l’establert a l’article 103.1 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Vist que mitjançant Resolució del conseller executiu del Departament de Serveis
Generals núm. 2020/220 de data 31 d’agost de 2020, es resol un recurs d’alçada
presentat per Anna Franquet Moyano contra l’acord del tribunal de selecció de TAE
assessor jurídic, dictat en data 26 de juny de 2020, pel qual s’aprova el resultat
definitiu de l’esmentat procediment selectiu, i s’estima un error aritmètic en el recompte
de la valoració dels mèrits de manera que la puntuació definitiva de la recurrent Anna
Franquet Moyano és el següent:
Fase oposició: 16,20 punts
Fase de concurs: 18,555 punts
Total final: 34,755 punts
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 núm. 95 ext.
d’11 de juliol de 2019) en relació amb els Decrets de presidència núm. 421/2019 i núm.
422/2019 de 9 de juliol (BOIB núm. 93 ext. de 10 de juliol de 2019), RESOLC:
PRIMER. Nomenar MATEU MARTÍNEZ MARTÍNEZ funcionari en pràctiques com a
assessor jurídic, grup A subgrup A1 d’Administració especial.
Una vegada assolit favorablement el període de pràctiques de sis mesos es procedirà
al nomenament com a funcionari de carrera.
SEGON. Adscriure MATEU MARTÍNEZ MARTÍNEZ definitivament a un lloc d’assessor
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jurídic programa 15100 Ordenació del Territori del Departament d’Economia i Territori,
destinació Maó del Consell Insular de Menorca.
TERCER. Declarar automàticament Mateu Martínez Martínez en situació d'excedència
voluntària per prestació de serveis en el sector públic de la plaça de tècnic mitjà de
gestió d’ordenació del territori, i mentre es mantengui la relació de serveis que hi dóna
lloc, sense reserva de lloc de feina.
QUART. Nomenar CRISTINA MELIÀ PETSCHEN funcionària de carrera en propietat
com a assessora jurídica, grup A subgrup A1 d’Administració especial.
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CINQUÈ. Adscriure CRISTINA MELIÀ PETSCHEN definitivament a un lloc d’assessora
jurídica programa 92060 Serveis Jurídics i Assessorament Legal del Departament de
Serveis Generals, destinació Maó del Consell Insular de Menorca.
SISÈ. D'acord amb la base 10 de les bases generals que regeix l'oferta pública
d'ocupació 2016-2017, els aspirants que han superat el procés selectiu i no han
obtingut plaça passen a formar part de la borsa de treball preferent del Consell Insular
de Menorca, la qual es regirà per les bases generals que regeixen el procediment de
selecció de personal funcionari interí i personal laboral temporal del Consell Insular de
Menorca, vigent en cada moment.
Els aspirants que formen la borsa preferent de la plaça d’assessor/a jurídic/a, grup A
subgrup A1 d'Administració especial, per ordre de prelació d'acord amb la nota final
obtinguda són:

LLINATGES I NOM

DNI

QUALIFICACIÓ FINAL

MASCARÓ PONS, M.

***0242**

36,145

FRANQUET MOYANO, A.

***4212**

34,755

ALLÈS MARQUÉS, M.J.

***3636**

31,265

SÁNCHEZ CASTELL, R.

***4210**

28,53

DE ANDRÉS FLORIT, M.P.

***0030**

25,9

SETÈ. Notificar aquesta resolució a les persones nomenades i als representants del
personal.
VUITÈ.
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, i
l’acord dels nomenaments al BOE i al BOIB.
La qual cosa us comunic perquè en prengueu coneixement i tengui els efectes que
corresponguin, al mateix temps que us faig saber que contra l'acord precedent, que no
esgota la via administrativa, podeu interposar, en el termini d'un mes a partir de
l'endemà de la data de recepció d'aquesta notificació, recurs d'alçada davant la
Presidència del Consell Insular, sens perjudici que pugueu utilitzar qualsevol altre
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recurs que considereu procedent en dret.
L'esmentat recurs s'entendrà desestimat si no se us n’ha notificat la resolució quan
hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del
recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.
EL CONSELLER EXECUTIU DE SERVEIS GENERALS
José Pastrana Huguet
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Signat a Maó en la data de la signatura electrònica
que consta en aquest document

Josep Pastrana Huguet
01/09/2020 14:14:00
Signatura electrònica
Maó
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