EDICTE
Per a general coneixement es fa pública la proposta definitiva d’adjudicació per al proveïment de la
Direcció del Centre d’Atenció a la Infància i la Família del Departament de Benestar Social del Consell
Insular de Menorca, mitjançant la Resolució núm. 2021/112 de la consellera executiva del Departament
de Serveis Generals, de data 3 de maig de 2021.
Dia 8 de març de 2021 el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, va aprovar les bases i la
convocatòria per al proveïment de la Direcció del Centre d’Atenció a la Infància i la Família del
Departament de Benestar Social del Consell Insular de Menorca, i publicat al BOIB núm. 36 de 16 de
març de 2021.
En data 16 d’abril de 2021 es publica la proposta provisional d’adjudicació del lloc de treball objecte de
la convocatòria.
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Finalitzat dia 23 d’abril de 2021 el termini per presentar reclamacions a la proposta provisional.
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. Adjudicar el lloc d'acord amb el quadre resum següent:
- DIRECCIÓ DEL CENTRE D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I LA FAMÍLIA:
Sol·licitant
GRANELL CEBOLLA, MARIA INMACULADA

DNI
***8707**

Lloc sol·licitat
DIRECCIÓ CENTRE D’ATENCIÓ A LA
INFÀNCIA I FAMÍLIA

Destinació
M

SEGON. Establir que la incorporació dels funcionaris al lloc de treball adjudicat es durà a terme d'acord
amb l'establert a la base vuitena de les bases de l'esmentada convocatòria.
LA CONSELLERA EXECUTIVA DE SERVEIS GENERALS
Noemí Gomila Carretero
Signat a Maó en la data de la signatura electrònica
que consta en aquest document.
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