EDICTE
Per a general coneixement es fa públic el Decret de Presidència núm. 13, de data 20
de gener de 2021, relatiu a la llista d’aspirants convocats a la fase de formació relativa
a la selecció de personal funcionari interí per cobrir places de bomber al Consell
Insular de Menorca
Dia 17 de desembre de 2018 el Ple del Consell Insular de Menorca, va aprovar les
bases específiques del procediment de selecció de personal funcionari interí per cobrir
places de bomber (BOIB núm. 160 de 22/12/2018).
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Dia 18 de febrer de 2019 el Ple del Consell Insular de Menorca, va aprovar les
correccions de les bases específiques del procediment de selecció de personal
funcionari interí per cobrir places de bomber (BOIB núm. 33 de 12/03/2019).
Dia 25 de febrer de 2019 el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, va
aprovar la convocatòria del procés selectiu de la borsa extraordinària de treball de
bomber (BOIB núm. 36 de 19/03/2019).
La base sisena de les bases específiques detalla que el procés selectiu consta de les
quatre fases següents: 1. Fase d’oposició, 2. Fase de concurs, 3. Fase de formació
(curs selectiu) i 4. Fase de pràctiques.
Un cop finalitzada la fase d’oposició i la fase de concurs, els aspirants podran iniciar la
fase de formació.
Atesa l’absència del conseller executiu cap del Departament de Serveis Generals;
I d’acord amb el punt quart del Decret de presidència núm. 425/2019, de 10 de juliol,
(BOIB ext. núm. 95, d’11-7-2019) de determinació de les atribucions dels consellers
executius caps dels respectius departaments, en els supòsits d’absència, malaltia o
altre impediment dels consellers executius, el conseller executiu corresponent serà
suplert per la presidència del Consell Insular de Menorca.
RESOLC:
PRIMER. Proposar a la fase de formació els aspirants següents:
COGNOMS I NOM

DNI

PONS PONS, LLUIS

***4395**

ARGUIMBAU SINTES, VICTOR

***0810**

OLIVA PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL

***4753**

GARCÍA VISIEDO, MIGUEL ÁNGEL

***5775**

MIR FUERTES, ENRIQUE

***5920**
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TRIAY PORTELLA, ERNEST

***0864**

RITA ROMAN, JULIA

***1055**

CORREDERA ROMERO, JAVIER

***7635**

AGUILÓ AINSA, MIQUEL

***0848**

PRATS ROBERT, MARC

***0824**

CIFUENTES BORRAS, CRISTIAN

***5284**

NÚÑEZ SUAY, JOAQUIM

***0125**

DAUREO HUERTAS, BORJA

***2919**

PEINADO ALTADILL, CARLOS

***0950**

CATCHOT SINTES, AITOR

***1160**

SERRA MONGUIÓ, CARLOS

***2852**

GARCIA PARPAL, ROBERTO

***0990**

FLORIT ALEMANY, DAVID

***4456**

SEGON. Convocar els aspirants el proper dia 22 de febrer de 2021 a les 8.30 hores al
Parc de Bombers de Maó, carretera de Sant Climent, s/n de Maó, per l’inici de la
formació.

Atentament.
La secretària
Rosa Salord Oleo
Signat a Maó en la data de la signatura electrònica
que consta en aquest document

Rosa Salord Oleo
21/01/2021 10:15:32
Firma
Maó
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