EDICTE
Per a general coneixement es fa pública la llista definitiva d’admesos i exclosos de la
convocatòria de borsa extraordinària de treball d’enginyer/a tècnic/a d’obres públiques,
mitjançant Resolució núm. 2020/322 del conseller executiu del Departament de
Serveis Generals, de data 10 de novembre de 2020.
Vist l’expedient en tràmit de la convocatòria del procés selectiu per formar part de la
borsa extraordinària de treball d’enginyer/a tècnic/a d’obres públiques, la qual va ser
aprovada pel Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en data 27 de gener de
2020, i publicada en el BOIB núm. 21, de data 18 de febrer de 2020;
Ateses les instàncies presentades per les persones interessades per prendre part en el
procés selectiu esmentat més amunt;
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Atesa la Resolució del conseller executiu del Departament de Serveis Generals
núm.2020/293 de data 19 d’octubre de 2020, en la qual es publica la llista provisional
d’admesos i exclosos de l’esmentat procés selectiu;
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. Aprovar les llistes definitives dels aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria de borsa extraordinària de treball d’enginyer/a tècnic/a d’obres públiques,
els aspirants següents:
LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS
COGNOMS, NOM

DNI

AUSINA POUS RAMON

***6967**

HERRANZ GONZALEZ CECILIA

***4164**

HIGON GARCIA FERNANDO

***9927**

LOPEZ SOLER JUAN RAMON

***3650**

PASTRANA PAVIA ADELINO

***6846**

PIVIDAL SILLA ISABEL

***9469**

PONS FLORIT NEUS

***4312**

QUINTANILLA ZAMORA AMALIA (*)

***6715**

SALES VILLALONGA JOAN

***0640**

SCHALENBACH BRITZ DEBORAH

***1103**

(*) Sol·licita la seva incorporació i manteniment de la seva nota d’oposició, segons l’establert al punt quart
de les bases generals.
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LLISTA DEFINITIVA D’EXCLOSOS
COGNOMS, NOM

DNI

JUSTIFICACIÓ

AMARGANT COMAS GUILLEM

***5590**

No compleix el requisit de tenir el nivell de català requerit

LIRA MORALES GABRIELA PAZ

***5470**

No compleix el requisit de tenir el nivell de català requerit

SEGON. Publicar la composició del tribunal qualificador de l’esmentat procés selectiu,
al qual seran aplicables les normes d’abstenció i recusació previstes en els articles 23 i
24 de la Llei de règim jurídic del sector públic, que estarà integrat per les persones
següents:
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PRESIDÈNCIA:

VOCALS:

Titular: Sr. Toni Pons Rotger
(Funcionari de carrera. Enginyer tècnic d’obres públiques )
Suplent: Sr. Pedro Bosch Gómez
(Funcionari de carrera: Enginyer tècnic d’obres públiques)

Titular: Sr. Joan Moll Serra
(Funcionari de carrera. Enginyer de camins, canals i ports)
Suplent: Sr. Raúl Aguiló González
(Funcionari de carrera. Enginyer tècnic d’obres públiques)
Titular: Daniel Mesquida Mercadal
(Funcionari de carrera: Arquitecte tècnic)
Suplent: Sr. Felix de Pablo Pons
(Funcionari de carrera. Doctor en Biologia)

SECRETARI: a designar pels membres de l’òrgan de selecció, d’entre els vocals.
TERCER. Convocar els membres del tribunal dia 27 de novembre de 2020 a les 8:30
hores a la seu del Consell Insular de Menorca, plaça de la Biosfera, 5 de Maó.
QUART. Convocar els aspirants dia 27 de novembre de 2020 a les 11:00 hores a la
seu del Consell Insular de Menorca, plaça de la Biosfera, 5 de Maó, per realitzar la
prova específica.
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
11/11/2020 8:11:45
Signatura electrònica
Maó
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