EDICTE
Per a general coneixement es fa pública la declaració dels aspirants que han
de realitzar la fase de formació relatiu al proveïment de quatre llocs de caporal
del Consell Insular de Menorca, mitjançant Resolució núm. 2021/95 de la
consellera executiva del Departament de Serveis Generals, de data 19 d’abril
de 2021.
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Dia 2 de març de 2020 el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, va
aprovar les bases i la convocatòria per al proveïment de cinc llocs de caporal
del Consell Insular de Menorca (BOIB núm. 97 de 30/05/2020).
Dia 5 d’octubre de 2020 el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, va
deixar sense efecte la convocatòria i les bases per al proveïment de cinc llocs
de caporal del Consell Insular de Menorca i va aprovar una nova convocatòria i
les bases per al proveïment de quatre llocs de caporal, tres al parc de
Ciutadella i un al parc de Maó (BOIB núm. 183 de27/10/2020).
La base setena de les bases detalla que el procés selectiu constarà de tres
fases: 1. Fase concurs, 2. Fase prova psicotècnica i 3. Fase de formació.
La base desena estableix: «Els vuit primers candidats que superin les proves
de valoració de la capacitat psicotècnica accediran a la realització de les fases
de formació i pràctiques de capacitació en el moment en què el Consell Insular
els convoqui.
La fase de formació es realitzarà en un moment posterior a la fase de concurs,
ja sigui a Menorca o a qualsevol altre illa o comunitat autònoma amb què el
Consell Insular signi el corresponent conveni de col·laboració. Mentre no es
pugui fer el curs, els primers qualificats en les dues fases anterior podran ser
nomenats provisionalment».
Atesa la finalització del termini per presentar al·legacions al resultat de la prova
psicotècnica, publicats en data 22 i 26 de març de 2021.
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. 69/2021 de 26 de febrer (BOIB núm. 28 de
27 de febrer de 2021),
RESOLC:
PRIMER. Declar que els aspirants següents han superat la fase de concurs i la
fase prova psicotècnica i, per tant, hauran de realitzar la fase de formació:
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COGNOMS, NOM

DNI

SAMPOL DE PALÓS GALMÉS, JUAN ANTONIO

***4000**

BOSCH BARBER, LLORENÇ

***3801**

NATTA HEYWOOD, JOSÉ Mª

***9876**

MOLL MESQUIDA, IGNACIO

***4117**

MERCADAL CAULES, ANDRES

***0239**

MARTÍNEZ CABO, CARLOS

***0325**

LA CONSELLERA EXECUTIVA DE SERVEIS GENERALS
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Noemí Gomila Carretero
Signat a Maó en la data de la signatura electrònica
que consta en aquest document.

Noemi Gomila Carretero
21/04/2021 12:54:46
Consellera Serveis Generals
Maó
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