EDICTE
Per a general coneixement es fa públic la relació d’aspirants que formen la borsa de
treball preferent de TAE – medi ambient, aprovat mitjançant Resolució núm. 2020/238
del conseller executiu del Departament de Serveis Generals, de data 11 de setembre
de 2020.
Que el dia 12 de febrer de 2018, per acord del Consell Executiu s'aprova l'Oferta
pública d'ocupació de 2017 del Consell Insular de Menorca en relació a la plaça TAE –
medi ambient; que va ser publicada al BOIB núm. 25 de data 24 de febrer de 2018.
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Que el dia 12 de novembre de 2018, el Consell Executiu d'aquest consell insular
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 TAE - medi ambient per torn lliure, i 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 19 de setembre de 2019 mitjançant Resolució núm. 2019/85 del conseller
executiu del Departament de Serveis Generals, s'aprova la llista definitiva d'admesos i
exclosos, el nomenament del Tribunal, la data de constitució del Tribunal i el dia d'inici
de la primera prova de l'oposició de la convocatòria corresponent a la plaça TAE-medi
ambient, la qual ha estat modificada per la Resolució núm. 120 del conseller executiu
del Departament de Serveis Generals de data 14/10/2019.
Que el dia 12 de març de 2020 el Tribunal presenta la proposta definitiva dels aspirants
que han superat el procés selectiu de la convocatòria d'agent de medi ambient per
torn lliure, que diu en síntesis:
El Tribunal del procés selectiu de la convocatòria de tècnic de medi ambient del grup A
subgrup A1 d'administració especial, per torn lliure, designat mitjançant la Resolució
del conseller executiu del Departament de Serveis Generals núm. 85/2019, de 19 de
setembre, corregida per la núm. 120/2019, de 14 d’octubre, 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 de medi ambient del grup A
subgrup A1 d’administració especial, per torn lliure, és la següent:
DNI

COGNOM I NOM

FASE
D’OPOSICIÓ
55%

FASE DE
CONCURS
45%

QUALIFICACIÓ
FINAL

***0170**

TRUYOL OLIVES, MIGUEL

16,015

11,099

27,11

***0394**

BORRAS TEJEDOR, RICARDO

15,115

9

24,12

Que el 26 de març de 2020 mitjançant Resolució núm. 76 del conseller executiu del
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Departament de Serveis Generals, es va nomenar a Miguel Truyol Olives, funcionari en
pràctiques com TAE-Medi Ambient del Grup A subgrup A1 d'Administració especial.
Que 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.
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:
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PRIMER.- Que segons 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 TAE – medi ambient del Grup
A subgrup A1 per ordre de prelació d'acord amb la nota final obtinguda, són:
DNI

COGNOM I NOM

***0394**

BORRAS TEJEDOR, RICARDO

QUALIFICACIÓ FINAL
24,12

SEGON.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.
TERCER.- 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.
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
11/09/2020 16:20:30
Signatura electrònica
Maó
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