EDICTE
Per a general coneixement es fa pública la llista provisional d’admesos i exclosos de la
convocatòria de fisioterapeuta de l’Oferta Pública d’Ocupació del 2017, aprovada
mitjançant Decret de Presidència núm. 2021/182, de data 15 de juliol de 2021.
Vist l’expedient en tràmit de la convocatòria de les proves selectives de provisió de
places de la plantilla del Consell Insular de Menorca de Fisioterapeuta de l’Oferta
Pública d’Ocupació 2017, la qual va ser aprovada per Consell Executiu de data 17 de
maig de 2021 i publicada en el BOIB núm. 70 de 29 de maig de 2021;
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Ateses les inscripcions presentades per les persones interessades per prendre part en
el procés selectiu esmentat més amunt;
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.
En exercici de les competències atribuïdes per la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de
consells insulars, RESOLC:
PRIMER. Admetre per prendre part en el procés selectiu de la convocatòria de
fisioterapeuta de l’Oferta Pública d’Ocupació 2017, places enquadrades en el subgrup
de classificació professional A2, escala d’administració especial, els aspirants
següents:
COGNOMS I NOM

DNI/NIE

CARBONELL VAZQUEZ ANA

***4915**

LEIVA OBIOLS ANNA

***9520**

MOLERO MARTINEZ ANTONIO

***1286**

SERRANO HERRERA SARA LUZ

***6874**

SOLANO SANCHEZ JULIA

***7301**

SORIANO REYES YOLANDA

***0310**

TIMONER GOMILA ALEX

***0515**

TORRICO MOLL CARLOS

***4527**

VILA ESPI MARC

***2153**

XABUCH CARDONA SERGI

***0969**

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

DNI/NIE

JUSTIFICACIÓ

JUAN PORTELLA CRISTINA

***4594**

3
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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 ha presentat correctament la documentació relativa a l’atur i/o
família nombrosa

Justificació 3

Persona que presenta una titulació no vàlida per a la convocatòria

S’estableix un termini de 10 dies hàbils, a partir del següent a la publicació d’aquesta
RESOLUCIÓ, per a esmenes i possibles reclamacions.
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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).
Maó, en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.
Per delegació de la presidenta,
La secretària
Rosa Salord Oleo
(Decret 427/2019, d’11 de juliol)
(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)

Rosa Salord Oleo
16/07/2021 8:20:55
Firma
Maó
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