EDICTE
Per a general coneixement es fa públic el Decret de Presidència núm. 2021/187,
de data 19/07/2021, relatiu al requeriment de titulació i suspensió de termini del
procés de TAE (Arqueòleg) de l’Oferta Pública d’Ocupació del 2017.
El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 17 de maig de 2021,
va aprovar les bases específiques i la convocatòria de les proves selectives de
provisió de places de la plantilla del Consell Insular de Menorca de TAE
(Arqueòleg) de l’Oferta Pública d’Ocupació del 2017
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Les bases específiques de TAE (Arqueòleg) de l’Oferta Pública d’Ocupació 2017
estableixen que per accedir a la convocatòria, els candidats han de tenir una
titulació de Grau en Arqueologia o titulació equiparable.
El passat 18 de juny de 2021, va finalitzar el termini de 20 dies naturals per
presentar sol·licituds per pendre part en el procés selectiu de TAE (Arqueòleg).
Vistes les inscripcions presentades i alguns aspirants al·legan com a titulació
habilitant un títol equiparable al Grau en Arqueologia.
L’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques, determina el requeriment a l’interessat perquè, en
un termini de deu dies, repari la falta o adjunti els documents preceptius, amb
indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició.
L’article 22 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques, estableix la suspensió quan s’hagi de requerir a
qualsevol interessat per a l’esmena de deficiències o l’aportació de documents i
altres elements de judici necessaris, pel temps que transcorri entre la notificació
del requeriment i el seu compliment efectiu per part del destinatari, o, si no n’hi ha,
pel del termini concedit, tot això sense perjudici del que preveu l’article 68
d’aquesta Llei.
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:
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Primer. Requerir la titulació de Grau i l’expedient acadèmic justificant l’especialitat
en Arqueolgia per poder valorar suficientment la idoneïtat de l’equiparabilitat del
títol, en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la recepció de la notificació
del requeriment als aspirants següents:
COGNOMS I NOM

DNI

COLL MOLL ELIES

***4483**

FLORIT GOÑALONS ANDREA

***1321**

MOLL PELEGRI ISMAEL

***0543**

PONS MACHADO JOAQUIN

***0032**

PONS MACHADO OCTAVIO

***9818**

TRIAY OLIVES VANESA

***0531**

Segon. Suspendre el termini que estableix el punt 5.1 de les bases generals, pel
temps que transcorri entre la notificació del requeriment i el seu compliment efectiu
per part del destinatari.

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
19/07/2021 15:21:50
Firma
Maó
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