SELECCIÓ D’UN ENGINYER PER AL PROJECTE EUROPEU
H2020 INSULAE MITJANÇANT OFERTA AL SOIB
Vist l’expedient en tràmit de l’oferta d’ocupació en col·laboració amb el SOIB, per la
contractació d’un enginyer per al Projecte Europeu H2020, la qual va ser aprovada pel
Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en data 23 de novembre de 2020.
Atesa la llista facilitada pel SOIB dels aspirants inscrits per participar a l’esmentat
procés selectiu.
ADMESOS I EXCLOSOS
Aprovar les llistes definitives dels aspirants admesos i exclosos de la oferta d’ocupació
en col·laboració amb el SOIB, per la contractació d’un enginyer per al Projecte
Europeu H2020.
LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS
COGNOMS I NOM

DNI

GARCÍA EDO, MIQUEL

***2209**

JUANICO JUANICO, ROBERT

***1195**

PONS PONS, MAITE

***4571**

TORRENT LLUCH, MARIONA

***4351**

LLISTA DEFINITIVA D’EXCLOSOS
COGNOMS, NOM

DNI

JUSTIFICACIÓ

ANGULO CASTRO, FRANCISCO JAVIER

***0554**

4

ARENAS MUNTANER, CRISTOBAL

***3485**

3

BISBAL RIERA, RAFAEL

***9686**

2

BOTÍN GARCIA-PLANAS, PABLO

***3571**

1

CALLEJA MARTÍNEZ, GUILLERMO

***1278**

4

CAMPS AMATLLER, MIQUEL ANTONI

***9812**

1

CORRALES MELIA, CARLOS

***0997**

2

DE LA MANO GARCIA, MIQUEL

***1119**

1;2

FORNS ANGLADA, ROMÁN

***4912**

3

GARRIGA HUGUET, SEBASTIA

***0238**

4

GIBERT PONSETI, DANIEL

***4168**

4

ILLESCAS MEDINA, LLUÍS

***0809**

2
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JULIO URRACO, TOMAS

***1721**

4

PEREZ FUSTER, AITOR

***1323**

3

SERRANO RINA, FRANCISCO JAVIER

***3034**

4

VALBUENA VILLALONGA, MIGUEL

***1170**

3

VAZQUEZ, OSCAR

***7946**

4

VEINTIMILLA ROMERO, JORDAN

***0848**

4

VERA VILLALTA, KELVIN FABRIZIO

***3101**

4

VILLALTA SERO, MANEL

***1109**

2

CAUSES D’EXCLUSIÓ
Justificació 1

Persona que no compleix el requisit de tenir el nivell de català requerit

Justificació 2

Persona que no compleix el requisit de tenir el nivell d’anglès requerit

Justificació 3

Persona que no disposa la titulació acadèmica per accedir a la selecció

Justificació 4

Persona que no ha presentat la documentació requerida

TRIBUNAL
Convocar els membres del tribunal dia 21 de gener de 2021 a les 9 hores a la seu del
Consell Insular de Menorca, plaça de la Biosfera, 5 de Maó.
ENTREVISTA
Convocar els aspirants admesos el proper dia 21 de gener de 2021 a la seu del
Consell Insular de Menorca, plaça de la Biosfera, 5 de Maó, per realitzar l’entrevista
d’acord els torns següents:
COGNOMS I NOM
GARCÍA EDO, MIQUEL
JUANICO JUANICO, ROBERT
PONS PONS, MAITE
TORRENT LLUCH, MARIONA

HORA
10 H
10.30 H
11 H
11.30 H

Recordeu:

No poden comparèixer el dia de la prova les persones que presentin
símptomes compatibles amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria...), si
estan en aïllament per diagnòstic o si estan en quarantena domiciliària per
haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o
diagnosticada de la covid-19. Incomplir alguna d’aquestes restriccions es
considera falta lleu i pot ser sancionat amb una multa d’entre 100 i 3.000 euros,
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d’acord amb el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol. En el cas que s’hagi declarat
el nivell màxim d’alerta, la infracció es considera falta greu i pot ser sancionada
amb una multa d’entre 3.001 i 6.000 euros.

És obligatori l’ús de la mascareta en tot moment. És recomanable dur-ne
alguna de recanvi.

S'han de respectar aquestes mesures i les instruccions que rebin de tot
el personal col·laborador. En cas d’incompliment, hauran d’abandonar l’aula i el
centre on es dugui a terme la prova.

Els aspirants han de dur el material propi, que no es pot compartir.

Les aules es mantindran amb les portes i els vidres oberts.

Cada vegada que alguna persona entri o surti de l’aula s’ha de
desinfectar les mans amb gel hidroalcohòlic

Si durant la realització de la prova alguna persona presenta
simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria...), serà aïllada a una altra aula i es comunicarà immediatament
amb el telèfon d’Infocovid. Una vegada que se li hagin pres les dades haurà
d’abandonar les instal·lacions del centre.
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