EDICTE
Per a general coneixement es fa pública la Resolució del conseller executiu del
Departament de Serveis Generals núm. 2020/225, de data 1 de setembre de 2020,
mitjançant la qual es nomenen funcionaris/àries de carrera en propietat i
funcionaris/àries en pràctiques de la convocatòria d'administratiu de l'Oferta Pública
d’Ocupació 2016-2017 i s’estableix la relació d’aspirants que formen la borsa de treball
preferent d'administratiu.
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 d'administratiu, 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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Mitjançant Decret de Presidència núm. 2018/820, de dia 24 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 d'administratiu, 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 del conseller executiu del Departament de Serveis Generals núm.
2019/65, de 13 de setembre de 2019, s’aprova la llista 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 d’administratiu.
En data 22 de juliol de 2020 El Tribunal presenta la proposta definitiva dels aspirants
que han superat el procés selectiu de la convocatòria d’administratiu, que diu en
síntesis:
«SETÈ. La qualificació final i la relació per ordre de puntuació dels aspirants que han
superat el procés selectiu de la convocatòria d’administratiu, per torn lliure i promoció
interna, del grup C, subgrup C1, d'administració general, és la següent:
TORN LLIURE:
COGNOMS. NOM

DNI/NIE

Fase
d’oposició

Fase
concurs

Arnaiz Oller, Roger

***3970**

26,08

9,000

35,080

Bosch Barber, Sara

***4081**

18,12

14,716

32,836

Cardona Florit, Carlos

***0551**

25,35

7,000

32,350

Teixidor Orfila, Ana

***0413**

19,78

11,655

31,435

Ameller Sintes, Natalia

***0601**

15,28

15,154

30,434

Ayats Navarra, Eva

***4684**

14,77

13,639

28,409

Perez Parpal, Jordi

***1108**

18,99

3,925

22,915

Roca Comella, Maria Antonia

***9327**

15,56

5,583

21,143
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Puntuació
total

Soliveras Sintes, Miriam

***1146**

20,99

0,000

20,990

Segui Cuffi, Maria Araceli

***0646**

15,42

5,250

20,670

Janer Rotger, Maria

***4164**

16,75

3,904

20,654
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PROMOCIÓ INTERNA:
COGNOMS. NOM

DNI/NIE

Fase
d’oposició

Fase
concurs

Puntuació
total

Pons Juanico, Fernando

***0250**

22,77

18,295

41,065

Sintes Piris, José Alejo

***0263**

18,79

17,977

36,767

Ojeda Sebastia, Josefa

***5335**

17,39

18,092

35,482

Pons Morla, Francesc

***2032**

22,41

13,003

35,413

Gari Prats, Jordi

***0388**

18,45

16,756

35,206

Montoya Perez, Maria Presentación ***4596**

15,03

13,374

28,404

VUITÈ. 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 per proveir dues places per torn lliure, cinc places per promoció
interna, i dues places per promoció interna reservades a discapacitats, de la
convocatòria d’administratiu, el Tribunal proposa l'accés a la condició de funcionari dels
aspirants següents:
TORN LLIURE:
COGNOMS. NOM

DNI/NIE

Arnaiz Oller, Roger

***3970**

Bosch Barber, Sara

***4081**

PROMOCIÓ INTERNA:
COGNOMS. NOM

DNI/NIE

Pons Juanico, Fernando

***0250**

Sintes Piris, José Alejo

***0263**

Ojeda Sebastia, Josefa

***5335**

Pons Morla, Francesc

***2032**
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Gari Prats, Jordi

***0388**

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 Fernando Pons
Juanico, Josefa Ojeda Sebastià i Francesc Pons Morlà han prestat serveis al Consell
Insular de Menorca com a administratius durant més de tres mesos, i per tant han
superat el període de pràctiques.
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Vist que Fernando Pons Juanico és funcionari de carrera tècnic de gestió, José Alejo
Sintes Piris és funcionari de carrera auxiliar administratiu del Consell Insular de
Menorca, Josefa Ojeda Sebastià és funcionària de carrera auxiliar administrativa del
Consell Insular de Menorca, Francesc Pons Morlà és funcionari de carrera tècnic de
gestió, i Jordi Garí Prats és funcionari de carrera auxiliar administratiu 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, i atès que els funcionaris
Fernando Pons Juanico i Francesc Pons Morlà han manifestat la seva intenció de
prendre possessió de la nova plaça d’administratiu, un cop hagin pres possessió de les
places de tècnic de gestió seran declarats en excedència automàtica per poder
prendre possessió de les places d’administratiu.
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 FERNANDO PONS JUANICO funcionari de carrera en propietat
com a administratiu, grup C subgrup C1 d'Administració general.
SEGON. Adscriure FERNANDO PONS JUANICO definitivament a un lloc
d’administratiu programa 43200 Promoció Turística del Departament de Presidència,
destinació Maó del Consell Insular de Menorca.
TERCER. Mantenir Fernando Pons Juanico 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.
QUART. Declarar automàticament Fernando Pons Juancio en situació d'excedència
voluntària per prestació de serveis en el sector públic de la plaça de tècnic de gestió,
en el moment en què prengui possessió d’aquesta, i mentre es mantengui la relació de
serveis que hi dóna lloc, sense reserva de lloc de feina.
CINQUÈ. Nomenar JOSÉ ALEJO SINTES PIRIS funcionari en pràctiques com a
administratiu, grup C subgrup C1 d'Administració general.
Una vegada assolit favorablement el període de pràctiques de tres mesos es procedirà
al nomenament com a funcionari de carrera.
SISÈ. Adscriure JOSÉ ALEJO SINTES PIRIS definitivament a un lloc d’administratiu
programa 93100 Serveis Econòmics del Departament de Serveis Generals, destinació
Maó del Consell Insular de Menorca.
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SETÈ. Declarar automàticament José Alejo Sintes Piris 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.
VUITÈ. Nomenar JOSEFA OJEDA SEBASTIÀ funcionària de carrera en propietat com
a administrativa, grup C subgrup C1 d'Administració general.
NOVÈ. Adscriure JOSEFA OJEDA SEBASTIÀ definitivament a un lloc d’administrativa
programa 93100 Serveis Econòmics del Departament de Serveis Generals, destinació
Maó del Consell Insular de Menorca.
DESÈ. Mantenir Josefa Ojeda Sebastià 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.
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ONZÈ. Nomenar FRANCESC PONS MORLA funcionari de carrera en propietat com a
administratiu, grup C subgrup C1 d'Administració general.
DOTZÈ. Adscriure FRANCESC PONS MORLA definitivament a un lloc d’administratiu
programa 93300 Serveis Tècnics i Manteniment i Edificació del Departament de
Serveis Generals, destinació Maó del Consell Insular de Menorca.
TRETZÈ. 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.
CATORZÈ. Declarar automàticament Francesc Pons Morlà en situació d'excedència
voluntària per prestació de serveis en el sector públic de la plaça de tècnic de gestió,
en el moment en què prengui possessió d’aquesta, i mentre es mantengui la relació de
serveis que hi dóna lloc, sense reserva de lloc de feina.
QUINZÈ. Nomenar JORDI GARÍ PRATS funcionari en pràctiques com a administratiu,
grup C subgrup C1 d'Administració general.
Una vegada assolit favorablement el període de pràctiques de tres mesos es procedirà
al nomenament com a funcionari de carrera.
SETZÈ. Adscriure JORDI GARÍ PRATS definitivament a un lloc d’administratiu
programa 44100 Transports del Departament de Mobilitat, destinació Maó del Consell
Insular de Menorca.
DISSETÈ. Declarar automàticament Jordi Garí Prats 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.
DIVUITÈ. Nomenar ROGER ARNAIZ OLLER funcionari en pràctiques com a
administratiu, grup C subgrup C1 d'Administració general.
Una vegada assolit favorablement el període de pràctiques de tres mesos es procedirà
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al nomenament com a funcionari de carrera.
DINOVÈ. Adscriure ROGER ARNAIZ OLLER definitivament a un lloc d’administratiu
programa 92000 Àrea de Gestió Administrativa del Departament de Serveis Generals,
destinació Maó del Consell Insular de Menorca.
VINTÈ. Nomenar SARA BOSCH BARBER funcionària en pràctiques com a
administrativa, grup C subgrup C1 d'Administració general.
Una vegada assolit favorablement el període de pràctiques de tres mesos es procedirà
al nomenament com a funcionària de carrera.
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VINT-I-UNÈ. Adscriure SARA BOSCH BARBER definitivament a un lloc
d’administrativa programa 41000 Àrea de Gestió Administrativa d’Economia del
Departament d’Economia i Territori, destinació Maó del Consell Insular de Menorca.
VINT-I-DOSÈ. 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 d’administratiu, grup C subgrup C1
d’Administració general, per ordre de prelació d'acord amb la nota final obtinguda són:
COGNOMS. NOM

DNI/NIE

Fase
d’oposició

Fase
concurs

Puntuació
total

Cardona Florit, Carlos

***0551**

25,35

7,000

32,350

Teixidor Orfila, Ana

***0413**

19,78

11,655

31,435

Ameller Sintes, Natalia

***0601**

15,28

15,154

30,434

Ayats Navarra, Eva

***4684**

14,77

13,639

28,409

Perez Parpal, Jordi

***1108**

18,99

3,925

22,915

Roca Comella, Maria Antonia

***9327**

15,56

5,583

21,143

Soliveras Sintes, Miriam

***1146**

20,99

0,000

20,990

Segui Cuffi, Maria Araceli

***0646**

15,42

5,250

20,670

Janer Rotger, Maria

***4164**

16,75

3,904

20,654

VINT-I-TRESÈ. Notificar aquesta resolució a les persones nomenades i als
representants del personal.
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VINT-I-QUATRÈ. 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.
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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 14:13:04
Signatura electrònica
Maó
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