EDICTE
Per a general coneixement es fa pública la Resolució del conseller executiu del
Departament de Serveis Generals núm. 2020/224, de data 1 de setembre de 2020,
mitjançant la qual es nomenen funcionaris/funcionàries de carrera en propietat i
funcionaris/funcionàries en pràctiques de la convocatòria de tècnic/a de gestió de
l'Oferta Pública d’Ocupació 2016-2017 i s’estableix la relació d’aspirants que formen la
borsa de treball preferent de tècnic/a de gestió.
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Per acord del Consell Executiu, de dia 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 les places de tècnic de gestió, la qual es va publicar al BOIB núm. 29 de data
9/03/2017 i núm. 25 de data 24 de febrer de 2018.
Mitjançant Decret de Presidència núm. 2018/850, de dia 31 d'octubre de 2018,
s'aproven 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 tècnic de gestió, que es regeixen 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.
Mitjançant Resolució núm. 2019/112 de la consellera executiva del Departament de
Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge, de dia 20 de desembre de 2018,
s'aprova la llista provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria de tècnic de
gestió.
Mitjançant Resolució núm. 2019/78 del conseller executiu del Departament de Serveis
Generals, de data 18 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 tècnic/a de gestió.
En data 29 de juny de 2020 El Tribunal presenta la proposta definitiva dels aspirants
que han superat el procés selectiu de la convocatòria de tècnic/a de gestió, que diu en
síntesis:
«Concloses les proves selectives per a la provisió de 1 plaça per torn lliure; 1 plaça per torn
reservat i 6 places per promoció interna de la convocatòria de TÈCNIC DE GESTIÓ del grup A,
subgrup A2, d'administració general, convocades mitjançant la Resolució núm. 2019/78 del
conseller executiu del Departament de Serveis Generals, de data 18 de setembre de 2019, i
d’acord amb les actes del Tribunal, es proposa al conseller executiu del Departament de
Serveis Generals del Consell Insular de Menorca el següent:
Primer. D'acord amb la llista definitiva de qualificacions corresponents a la fase d'oposició i la
fase de concurs, les persones que han superat el procés selectiu en els torns respectius, són
les que es relacionen a continuació per l’ordre establert al número de la columna de l’esquerra:
TORN LLIURE
Núm.
DNI

LLINATGES I NOM

1

***3525**

MELIA PETSCHEN, CRISTINA

2

***0242**

MASCARO PONS, MARIA
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3

***9840**

SÁNCHEZ PONS, MARIA SOLEDAD

4

***0551**

CARDONA FLORIT, CARLOS

5

***4100**

ALLÉS COLL, EULALIA

6

***0263**

SINTES PIRIS, ALEJO

7

***5828**

PAREJA LLORENS, OLGA

8

***0894**

GONZALEZ PEREZ, MARIA ALBA

9

***1050**

MARTI HERNANDEZ, ALEXIA

10

***7541**

RAGA BARGUES, ALEXANDRE

11

***1291**

OLIVES PETRUS, AINA

PROMOCIÓ INTERNA
Núm.
DNI

LLINATGES I NOM

1

***9872**

LLABRES RIUDAVETS, FRANCISCA CARMEN

2

***9718**

PONS JUANICO, JUAN MIGUEL

3

***0250**

PONS JUANICO, FERNANDO

4

***2032**

PONS MORLA, FRANCESC

Segon. Es proposa a la Sra. CRISTINA MELIÀ PETSCHEN, a la primera i única plaça de torn
lliure.
Tercer. Es proposa a la Sra. FRANCISCA CARMEN LLABRES RIUDAVETS, a la primera plaça
de promoció interna.
Quart. Es proposa al Sr. JUAN MIGUEL PONS JUANICO, a la segona plaça de promoció
interna.
Cinquè. Es proposa al Sr. FERNANDO PONS JUANICO, a la tercera plaça de promoció
interna.
Sisè. Es proposa al Sr. FRANCESC PONS MORLA, a la quarta plaça de promoció interna.
Setè. Atès que han quedat lliures dues places de promoció interna per manca d’aspirants,
aquestes passen a torn lliure i es proposen adjudicar a la Sra. MARIA MASCARO PONS, la
cinquena plaça de promoció interna que passa a ser la segona de torn lliure.
I es proposa adjudicar a la Sra. MARIA SOLEDAD SANCHEZ PONS, la sisena plaça de
promoció interna que passa a ser la tercera de torn lliure.
Vuitè. D'acord amb el nombre de places convocades i el resultat de la llista definitiva de les
persones que han superat el procés selectiu, es proposa declarar 1 plaça deserta de torn
reservat.»
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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 Francisca Carmen
Llabrés Riudavets, Juan Miguel Pons Juanico, Fernando Pons Juanico i Francesc
Pons Morlà han prestat serveis al Consell Insular de Menorca com a tècnics de gestió
durant més de sis mesos, i per tant han superat el període de pràctiques.
Vist que Francisca Carmen Llabrés Riudavets és funcionària de carrera administrativa
del Consell Insular de Menorca, Juan Miguel Pons Juanico és funcionari de carrera
administratiu del Consell Insular de Menorca, Fernando Pons Juanico és funcionari de
carrera auxiliar administratiu del Consell Insular de Menorca, Francesc Pons Morlà és
funcionari de carrera auxiliar administratiu del Consell Insular de Menorca, i Cristina
Melià Petschen és funcionària de carrera assessora jurídica del Consell Insular de
Menorca.
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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.
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 FRANCISCA CARMEN LLABRÉS RIUDAVETS funcionària de
carrera en propietat com a tècnica de gestió, grup A subgrup A2 d’Administració
general.
SEGON. Adscriure FRANCISCA CARMEN LLABRÉS RIUDAVETS definitivament a un
lloc de tècnica de gestió programa 41000 Àrea de Gestió Administrativa d’Economia
del Departament d’Economia i Territori, destinació Maó del Consell Insular de Menorca.
TERCER. Mantenir Francisca Carmen Llabrés Riudavets en situació d'excedència
voluntària per prestació de serveis en el sector públic de la plaça d'administratiu, i
mentre es mantengui la relació de serveis que hi dóna lloc, sense reserva de lloc de
feina.
QUART. Nomenar JUAN MIGUEL PONS JUANICO funcionari de carrera en propietat
com a tècnic de gestió, grup A subgrup A2 d’Administració general.
CINQUÈ. Adscriure JUAN MIGUEL PONS JUANICO definitivament a un lloc de tècnic
de gestió programa 92000 Àrea de Gestió Administrativa del Departament de Serveis
Generals, destinació Maó del Consell Insular de Menorca.
SISÈ. Mantenir Juan Miguel Pons Juanico en situació d'excedència voluntària per
prestació de serveis en el sector públic de la plaça d'administratiu, i mentre es
mantengui la relació de serveis que hi dóna lloc, sense reserva de lloc de feina.
SETÈ. Nomenar FERNANDO PONS JUANICO funcionari de carrera en propietat com
a tècnic de gestió, grup A subgrup A2 d’Administració general.
VUITÈ. Adscriure FERNANDO PONS JUANICO definitivament a un lloc de tècnic de
gestió programa 43000 Ordenació Turística del Departament d’Economia i Territori,
destinació Maó del Consell Insular de Menorca.
NOVÈ. Mantenir Fernando Pons Juanico en situació d'excedència voluntària per
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prestació de serveis en el sector públic de la plaça d’auxiliar administratiu, i mentre es
mantengui la relació de serveis que hi dóna lloc, sense reserva de lloc de feina.
DESÈ. Nomenar FRANCESC PONS MORLÀ funcionari de carrera en propietat com a
tècnic de gestió, grup A subgrup A2 d’Administració general.
ONZÈ. Adscriure FRANCESC PONS MORLÀ definitivament a un lloc de tècnic de
gestió programa 15100 Ordenació del Territori del Departament d’Economia i Territori,
destinació Maó del Consell Insular de Menorca.
DOTZÈ. Mantenir Francesc Pons Morlà en situació d'excedència voluntària per
prestació de serveis en el sector públic de la plaça d’auxiliar administratiu, i mentre es
mantengui la relació de serveis que hi dóna lloc, sense reserva de lloc de feina.
TRETZÈ. Nomenar CRISTINA MELIÀ PETSCHEN funcionària en pràctiques com a
tècnica de gestió, grup A subgrup A2 d’Administració general.
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Una vegada assolit favorablement el període de pràctiques de sis mesos es procedirà
al nomenament com a funcionària de carrera.
CATORZÈ. Adscriure CRISTINA MELIÀ PETSCHEN definitivament a un lloc de
tècnica de gestió programa 33000 Àrea de Gestió Administrativa del Departament de
Cultura, Educació, Joventut i Esports, destinació Maó del Consell Insular de Menorca.
QUINZÈ. Declarar automàticament Cristina Melià Petschen en situació d’excedència
voluntària per prestació de serveis en el sector públic de la plaça d’assessora jurídica, i
mentre es mantengui la relació de serveis que hi dóna lloc, sense reserva de lloc de
feina.
SETZÈ. Nomenar MARIA MASCARÓ PONS funcionària en pràctiques com a tècnica
de gestió, grup A subgrup A2 d’Administració general.
Una vegada assolit favorablement el període de pràctiques de sis mesos es procedirà
al nomenament com a funcionària de carrera.
DISSETÈ. Adscriure MARIA MASCARÓ PONS definitivament a un lloc de tècnica de
gestió programa 92080 Contractació del Departament de Serveis Generals, destinació
Maó del Consell Insular de Menorca.
DIVUITÈ. Nomenar MARIA SOLEDAD SÁNCHEZ PONS funcionària en pràctiques
com a tècnica de gestió, grup A subgrup A2 d’Administració general.
Una vegada assolit favorablement el període de pràctiques de sis mesos es procedirà
al nomenament com a funcionària de carrera.
DINOVÈ. Adscriure MARIA SOLEDAD SÁNCHEZ PONS definitivament a un lloc de
tècnica de gestió programa 45300 Servei de Carreteres del Departament de Mobilitat,
destinació Maó del Consell Insular de Menorca.
VINTÈ. 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.
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Els aspirants que formen la borsa preferent de tècnic/a de gestió, grup A subgrup A2
d’Administració general, per ordre de prelació d'acord amb la nota final obtinguda són:
DNI

LLINATGES I NOM

***0551**

CARDONA FLORIT, CARLOS

***4100**

ALLÉS COLL, EULALIA

***0263**

SINTES PIRIS, ALEJO

***5828**

PAREJA LLORENS, OLGA

***0894**

GONZALEZ PEREZ, MARIA ALBA

***1050**

MARTI HERNANDEZ, ALEXIA

***7541**

RAGA BARGUES, ALEXANDRE

***1291**

OLIVES PETRUS, AINA

VINT-I-UNÈ. Notificar aquesta resolució a les persones nomenades i als representants
del personal.
VINT-I-DOSÈ. 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
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
Signat a Maó en la data de la signatura electrònica
que consta en aquest document

Josep Pastrana Huguet
01/09/2020 14:13:33
Signatura electrònica
Maó
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Tel. 971 35 60 50 - Fax 971 36 82 16 - www.cime.es

