EDICTE
La Junta de Govern del Consorci de Residus i Energia de Menorca, en sessió
extraordinària celebrada el dia 02 d’octubre de 2018, ha adoptat, entre d'altres, el
següent acord:
ASSUMPTE: RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ CONTRA LES BASES
ESPECÍFIQUES DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE PERSONAL PER A LA
CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE GRADUATS/DES EN ENGINYERIA PER
DESENVOLUPAR TASQUES RELACIONADES AMB LA GESTIÓ DE RESIDUS I
MODIFICACIÓ DE LES TITULACIONS REQUERIDES A LES BASES
ESPECÍFIQUES DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ (Exp. X2018000187)
En data 15 de maig de 2018, la Junta de Govern del Consorci de Residus i Energia de
Menorca, va aprovar les bases específiques i la convocatòria del procediment de
selecció per a la creació de la borsa de treball de graduats/des en enginyeria per
desenvolupar tasques relacionades amb la gestió de residus.
En data 31 de maig de 2018 es va publicar al BOIB l'anunci de la convocatòria (BOIB
Núm. 67), del procediment per a la creació de la borsa de treball, mitjançant la qual es
va iniciar el termini de 15 dies hàbils per a la presentació de sol·licituds per participar
en l'esmentat procediment.
En data 11 de juliol de 2018 (RE 2018/245) va tenir entrada al registre del Consorci,
escrit del President del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e
Ingenieros Civiles de Madrid, mitjançant el qual es presenta Recurs Potestatiu de
Reposició davant el President del Consorci de Residus i Energia de Menorca, contra
les bases específiques DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE PERSONAL PER A
LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE GRADUATS/DES EN ENGINYERIA
PER DESENVOLUPAR TASQUES RELACIONADES AMB LA GESTIÓ DE RESIDUS.
En data 19 de juliol de 2018, mitjançant Decret de Presidència número 2018/29 es
resol, entre altres, suspendre l’execució de l’acte impugnat i en conseqüència la
tramitació del procediment de selecció per a la creació d’una borsa de treball de
graduats/des en enginyeria, per desenvolupar tasques relacionades amb gestió de
residus.
Atès l'informe, de data 1 d'octubre de 2018, emès per la Directora Insular de Reserva
de Biosfera, el qual consta a l'expedient, en el que es considera acceptable
l’argumentació defensada pel President del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas e Ingenieros Civiles de Madrid, mitjançant la presentació del corresponent
recurs, en conseqüència, es proposa modificar les titulacions requerides per poder
optar al PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE PERSONAL PER A LA CREACIÓ D’UNA
BORSA DE TREBALL PER DESENVOLUPAR TASQUES RELACIONADES AMB LA
GESTIÓ DE RESIDUS, amb la següent redacció:
«e) Estar en possessió d’un títol universitari de grau, enginyeria tècnica o superior,
llicenciatura o titulació equiparable, en branques científiques, tècniques o ambientals»
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ACORD:
PRIMER.- Admetre el recurs potestatiu de reposició presentat pel President del
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Madrid
contra les bases específiques DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE PERSONAL.
SEGON.- Estimar el recurs potestatiu de reposició presentat, anul·lar i substituir la
resolució recorreguda i retrotreure el procediment al moment anterior a la publicació de
les bases específiques.
TERCER.- Modificar les titulacions requerides per poder optar al PROCEDIMENT DE
SELECCIÓ DE PERSONAL PER A LA CREACIÓ De la BORSA DE TREBALL PER
DESENVOLUPAR TASQUES RELACIONADES AMB LA GESTIÓ DE RESIDUS, amb
la redacció següent:
«e) Estar en possessió d’un títol universitari de grau, enginyeria tècnica o superior,
llicenciatura o titulació equiparable, en branques científiques, tècniques o ambientals»
QUART.- Obrir un nou termini de presentació de sol·licituds per formar part d’aquesta
convocatòria de 15 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà d'haver-se'n publicat la
modificació en el BOIB.
CINQUÈ.- Donar per presentades les sol·licituds dels aspirants que, dins el termini
anterior hagin presentat les sol·licituds de participació corresponents, sens perjudici de
que aquests puguin aportar nova documentació, dins el termini de 15 dies hàbils
anteriorment citat.
SISÈ.- Notificar aquesta resolució als interessats a l’objecte de donar resposta al
recurs de reposició presentat. Als efectes d’aquest apartat, s’entendrà que són
interessats en el procediment, a més del recurrent, aquelles persones que hagin
presentat la corresponent sol·licitud d’admissió a la convocatòria en el termini
establert.
-------La qual cosa es fa pública pel coneixement dels interessats.
Signat a Maó, en la data de la signatura electrònica que figura en aquest document
El secretari, per assignació de funcions,
José Luis Cardona Pons
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