EDICTE
Per a general coneixement es fa pública la llista provisional d’admesos i exclosos de la
convocatòria de borsa extraordinària de treball d’economista, aprovada mitjançant
Resolució núm. 2021/124 de la consellera executiva del Departament de Serveis
Generals, de data 11 de maig de 2021.
Vist l’expedient en tràmit de la convocatòria del procés selectiu per formar part de la
borsa extraordinària de treball d’economista, la qual va ser aprovada pel Consell
Executiu del Consell Insular de Menorca, en data 26 d’octubre de 2020, i publicada en
el BOIB núm. 190, de data 5 de novembre de 2020;
Ateses les instàncies presentades per les persones interessades per prendre part en el
procés selectiu esmentat més amunt;
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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. Admetre per prendre part en el procés selectiu de convocatòria de borsa
extraordinària de treball d’economista, per a nomenaments de funcionaris interins,
places enquadrades en el subgrup de classificació professional A1, escala
d’administració especial, subescala tècnica, i per a contractacions laborals eventuals,
equiparades al mateix grup, subgrup, escala i subescala del Consell Insular de
Menorca, els aspirants següents:
COGNOMS I NOM

DNI

ARNAIZ OLLER ROGER (*)

***3970**

BRAVO NAJERA MARTA

***0536**

CARDONA FLORIT CARLOS (*)

***0551**

CARDONA MOLL MARIA ESPERANZA

***0472**

ENRICH SERRA CRISTINA

***4427**

FERNANDEZ ARDAYA MELISA KRISEL

***1162**

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ ANTONIO

***4329**

FRAU PONS MÓNICA

***4372**

GINER NADAL JOANA

***2860**

GONZALEZ ROLDAN MARIA DEL CARMEN (*)

***3666**

GONZALEZ VALENZUELA JENNIFER

***1046**

JANER BARBER JÚLIA

***4554**
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LEON ROSSELLO MARTA

***4345**

MERCADAL TORRES GABRIEL

***3993**

MEZQUIDA CARDONA LORENA MAGDALENA

***1136**

MOLINA OLIVER MARIA JOSE

***6919**

OLIVES PETRUS AINA (*)

***1291**

PONS BOSCH EVA

***4670**

PONS JUANICO JUAN MIGUEL (*)

***9718**

SALORD MOLL JOSE MANUEL

***4283**

SANCHEZ PONS MARIA SOLEDAD

***9840**

SUBIRATS PONS GABRIEL (*)

***9657**

(*) Sol·licita la seva incorporació i manteniment de la seva nota d’oposició, segons l’establert al
punt quart de les bases generals.

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

DNI

BARBARÀ GUARDIOLA ALBERT ***2590**

JUSTIFICACIÓ
No compleix el requisit de tenir el nivell de català

S’estableix un termini de 10 dies hàbils, a partir del següent a la publicació d’aquesta
RESOLUCIÓ, 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 la corporació, a la pàgina web del
Consell Insular de Menorca, i a la pàgina web pròpia de les oposicions
(oposicions.cime.es).
LA CONSELLERA EXECUTIVA DE SERVEIS GENERALS
Noemí Gomila Carretero
Signat a Maó en la data de la signatura electrònica
que consta en aquest document.

Noemi Gomila Carretero
13/05/2021 13:35:09
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