EDICTE
Per a general coneixement es fa pública la llista definitiva d’admesos i exclosos,
composició del tribunal i data de la primera prova de la convocatòria de Tae
(Arqueòleg) de l’Oferta Pública d’Ocupació del 2017, aprovada mitjançant Resolució
núm. 2021/258 de la consellera executiva del Departament de Serveis Generals, de
data 7 d’octubre de 2021.

Identif. doc. elect.: ES-07CIM-2021-f1fd28fa-8f18-4442-aea4-81f59fa27de7 13/10/2021 10:24:18 Pag.:1/4
Consell Insular de Menorca-L03070009- Org.:L03070009 Validar: https://www.carpetaciutadana.org

En data 17 de maig de 2021 va ser aprovada pel Consell Executiu la convocatòria de
Tae (Arqueòleg) de l’oferta pública d’ocupació 2017 (BOIB núm. 70 de 29 de maig de
2021).
Dia 10 d’agost de 2021, va ser aprovada mitjançant Decret de Presidència núm.
2021/237, la llista provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria de Tae
(Arqueòleg) de l’oferta pública d’ocupació 2017, donant un termini de 10 dies hàbils per
presentar esmenes i possibles al·legacions a la llista provisional d’admesos i exclosos.
Dins el termini atorgat, el dia 26 d’agost de 2021 i registre d’entrada núm. 21844,
l’aspirant ECM presenta al·legació contra la llista provisional d’admesos i exclosos,
aprovada pel Decret de Presidència núm. 2021/237.
Vist l’informe emes per l’assessora jurídica del Servei de Gestió de Persones, de data
6 d’octubre de 2021.
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. Desestimar l’al·legació presentada per ECM a la llista provisional d’admesos
i exclosos de la convocatòria de Tae (Arqueòleg), d’acord amb l’informe tècnic abans
mencionat.
SEGON. Notificar aquesta resolució a ECM, adjuntant l’informe tècnic.
TERCER. Aprovar la llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria de Tae (Arqueòleg) de l’Oferta Pública 2017, places enquadrades en el
subgrup de classificació professional A1, escala d’administració especial, els aspirants
següents:
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LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS
COGNOMS, NOM

DNI/NIE

FAYAS RICO MARIA BLANCA

***8122**

GORNES HACHERO JOSE SIMON

***9690**

PONS MACHADO JOAQUIN

***0032**

PONS MACHADO OCTAVIO

***9818**

RUIZ ROSSELLO ADRIA

***3495**

TRIAY OLIVES VANESA

***0531**
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LLISTA DEFINITIVA D’EXCLOSOS
COGNOMS, NOM

DNI/NIE

JUSTIFICACIÓ

COLL MOLL ELIES

***4483**

3

FLORIT GOÑALONS ANDREA

***1321**

3

MOLL PELEGRI ISMAEL

***0543**

4

JUSTIFICACIÓ DE 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

Justificació 4

Persona que no ha presentat la documentació requerida

QUART. Nomenar als membres del Tribunal qualificador de la convocatòria de Tae
(Arqueòleg), al qual seran aplicables les normes d’abstenció i recusació previstes en
els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
que estarà integrat per les persones següents:
President/a:
Titular: Pilar Vinent Barceló, llicenciada en geografia i història del Consell Insular de
Menorca.
Suplent: Carolina Desel González, llicenciada en història de l’art del Museu de
Menorca.

Vocals:
Titular: Jaume Cardell Perelló, llicenciat en geografia i història del Consell Insular de
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Mallorca.
Suplent: Gabriel Pons Homar, doctor en prehistòria, història antiga i arqueologia, del
Consell Insular de Mallorca.
Titular: José Alejo Sintes Piris, llicenciat del Consell Insular de Menorca.
Suplent: Manuel Antonio Calvo Trias, doctor en prehistòria, arqueologia i història antiga
de la Universitat de les Illes Balears.
Titular: Rosa Mª Aguiló Fiol, tècnica administració general de la Conselleria de Fons
Europeus, Universitat i Cultura.
Suplent: Mª del Carme Coll Font, llicenciada en geografia i història de la Conselleria de
Fons Europeus, Universitat i Cultura.
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Titular: Miguel Truyol Olives, tècnic administració especial del Consell Insular de
Menorca.
Suplent: Cristina Melià Petschen, tècnica administració especial del Consell Insular de
Menorca.
El tribunal qualificador ha d’estar format per un president i quatre vocals, amb els seus
respectius suplents. El tribunal ha de nomenar d’entre els seus membres la persona
que ha de fer les funcions de secretari/ària.
CINQUÈ. Convocar els membres del tribunal qualificador dia 11 de novembre de
2021 a les 9 hores a la seu del Consell Insular de Menorca, Pl. Biosfera, 5 de Maó,
per a l’inici de la primera prova de la fase d’oposició.
SISÈ. Convocar a tots els aspirants admesos per a la realització de la primera prova
de la fase d’oposició, prova teòrica (temari general i especial), a la seu del Consell
Insular de Menorca, Pl. Biosfera, 5 de Maó, el dia 11 de novembre de 2021 a les 16
hores.
SETÈ. Publicar aquesta resolució 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).

Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa es pot interposar, en el
termini d’un mes a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució,
recurs d’alçada davant la Presidència del Consell Insular.
Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la data
de recepció de la notificació de la desestimació del recurs anteriorment esmentat.
El recurs d’alçada s’entendrà desestimat per silenci administratiu si han transcorregut
tres mesos des de la seva interposició sense haver-se notificat expressament. En

Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Tel. 971 35 60 50 - Fax 971 36 82 16 - www.cime.es

aquest cast, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Palma que correspongui.
No obstant això, si escau, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri
procedent en dret. Tot això, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
LA CONSELLERA EXECUTIVA DE SERVEIS GENERALS
Noemí Gomila Carretero
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Signat a Maó en la data de la signatura electrònica
que consta en aquest document.

Noemi Gomila Carretero
13/10/2021 10:24:21
Consellera Serveis Generals
Maó
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