Camí des Castell, 28. 07702 Maó
Tel. 971 351 500, fax 971 351 642
CIF S5700002H

EDICTE

Per general coneixement es fa publica la llista provisional d'admesos i exclosos de la
convocatòria de borsa extraordinària de treball de tècnic/a d'Edicions i Arxiu, aprovada
mitjançant Decret de Presidència núm. 7/2021 del president de l'Institut Menorquí
d'Estudis, de data 4 de maig de 2021;
Vist l'expedient en tràmit de la convocatòria del procés de selecció per formar part de la
borsa extraordinària de treball de tècnic/a d'Edicions i Arxiu, la qual va ser aprovada pel
Decret de Presidència núm. 5/2021 de l'Institut Menorquí d'Estudis (més endavant IME) i,
publicada en el BOIB núm. 39 de data 20 de març de 2021;
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Ateses les instàncies presentades per les persones interessades per prendre part en el
procés selectiu esmentat més amunt;
Com a president de l'Institut Menorquí, atès l’acord del Consell Rector de l’IME de data 18
de juny de 2010 ( BOIB núm. 149 de data 16.10.2010), pel qual es deleguen en aquesta
presidència determinades competències en matèria de personal, i en concret la de
d’adoptar les resolucions que siguin necessàries en relació amb els procediments per a la
selecció de nou personal, d’acord amb les bases aprovades pel Consell Rector,
RESOLC:
PRIMER.- Admetre per prendre part en el procés selectiu de convocatòria de borsa
extraordinària de treball de tècnic/a d’Edicions i Arxiu de l’IME, per a nomenaments de
funcionaris interins, places enquadrades, places enquadrades en el subgrup de
classificació professional A2, escala d'administració especial, subescala tècnica, i per a
contractacions laborals eventuals, equiparades al mateix grup, subgrup, escala i subescala
de l'IME, els aspirants següents:
COGNOMS, NOM

DNI

BAGUR MARTINEZ, ÓSCAR

***0165**

LLUFRIU ESTEVA, CARINA FRANCISCA

***3529**

MARQUÉS SINTES, MIQUEL ÀNGEL

***9696**

PASCUAL CARDONA, CICERÓ

***0609**

TALTAVULL PONS, DIEGO JOSÉ

***4390**

TORRENT CARRETERO, NEUS

***6976**
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SEGON.- Excloure per no complir alguns dels requisits assenyalats tant en les bases
generals com específiques, els aspirants següents:
COGNOMS, NOM

DNI

JUSTIFICACIÓ

ORELL VILLALONGA, JORDI

***1289**

2

PARDIÑAS PÉREZ, MARC

***0582**

1

VIVÓ SASTRE, MONTSERRAT

***4290**

1
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TERCER.- Justificar les causes d'exclusió.
Justificació 1

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

Justificació 2

Persona que no disposa de la titulació acadèmica per accedir a la convocatòria

S'estableix un termini de 10 dies hàbils, a partir del següent a la publicació d'aquest
DECRET, per a esmenes i possibles reclamacions.
Una vegada s'hagin resolt les esmenes i possibles reclamacions, es publicarà la resolució
amb la llista definitiva d'admesos i exclosos tot assenyalant el dia, l'hora i el lloc de
començament de les proves i la composició nominal dels òrgans de selecció. Aquesta
resolució es publicarà al tauler d'edictes de l'IME, a la pàgina web de l'IME (www.ime.cat) i
al tauler d'edictes i pàgina web del Consell Insular de Menorca (www.cime.es).

El PRESIDENT DE L'IME
Miquel A. Maria Ballester
Signat a Maó en la data de la signatura electrònica
que consta en aquest document.

Miquel Àngel Maria Ballester
4/5/2021 13:32:56
Signat
Maó

