ANUNCI
ASSUMPTE: ESTABLIMENT DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I
EXCLOSOS
I
NOMENAMENT
DELS
INTEGRANTS
DEL
TRIBUNAL
QUALIFICADOR DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE PERSONAL PER A LA
CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS PER DESENVOLUPAR
TASQUES RELACIONADES AMB GESTIÓ DE RESIDUS (Exp. X2018000187)
Es fa públic que mitjançant decret de presidència número 2018/46 de data 07 de
desembre de 2018 s’ha resolt el següent:
PRIMER. Establir la següent llista provisional d’admesos i exclosos del procediment
de selecció de personal per a la creació de la borsa de treball de tècnics per
desenvolupar tasques relacionades amb la gestió de residus, aprovat inicialment
mitjançant acord de la Junta de Govern del Consorci de residus i energia de Menorca
de data 15 de maig de 2018 i modificades les seves bases mitjançant acord de la
mateixa Junta de Govern de dia 02 d'octubre de 2018:
Admesos provisionalment:
Identificació
47823617-querol
41501290-cendrero
41509179-marcé
47116674-massip
36523297-briansó
41506871-olives
17745826-arrese
41499155-garcía
18972514-gascón
41738211-moll
43201915-amengual
41085698-álvarez
29181223-martínez
41503701-cubero
41741460-lluch
41510960-ortego
24390788-martínez
41513889-rotger
41511462-soliveras
41504852-pons
41508092-illescas
41745093-pons
20247661-gonzález
41506154-pérez
41745934-cifre
41743748-mesquida
41505272-mercadal

observacions*

c

c

---------
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Exclosos provisionalment:
Identificació
41742490-mercadal
41744653-bosch
41498927-gavaldá
06000335-molina
41738822-balaguer
41503501-bolivar
70241647-herranz
77009247-gómez

motius i observacions*
a, b
b
b
b, c
b
b
b, c
a, b

* Motiu a: Per no justificar adequadament el requisit de titulació exigida prevista en l’apartat
«e)» de la base primera del procediment de selecció.
* Motiu b: Per no justificar adequadament el requisit d’acreditar que disposen del nivell B2 de
coneixaments de llengua catalana, previst en l’apartat «g)» de la base primera del procediment
de selecció. (Podran realitzar la prova específica).
*Observacions c: Haurà de presentar sol·licitud de participació conforme el model normalitzat.

SEGON. Nomenar els membres de l’òrgan de selecció de l’esmentat procediment de
selecció, que estarà integrat per les persones següents, a les quals seran aplicables
les normes d’abstenció i recusació previstes en l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015, de
Règim Jurídic del Sector Públic:
Titular 1: Sra. Juan Juaneda Franco, biòleg.
Suplent 1: Sra. Pilar Carbonero Sánchez, enginyera tècnica d'obres públiques.
Titular 2: Sr. Daniel Mesquida Mercadal, arquitecte tècnic.
Suplent 2: Sr. José Luis Florit Moll, Llicenciat amb geografia i història
Titular 3: Sra. Gabriela Mir Losada, llicenciada en dret.
Suplent 3: Sra. Carmen Vázquez Mora, tècnica activitats turístiques.
TERCER. Disposar que els aspirants que no hagin acreditat que disposen del nivell
B2 de coneixements de llengua catalana exigit a les bases de la convocatòria, hauran
de ser convocats mitjançant publicació en el tauler d’anuncis del Consorci accessible
des del portal d’internet http://www.cremenorca.org, en la que haurà de figurar el lloc,
la data i la hora de realització de la prova específica.
QUART. Transcorregut el termini previst en la base quarta del procediment, en funció
dels resultats de la prova específica de nivell de català, i analitzades, en el seu cas, les
reclamacions formulades, es dictarà resolució aprovatòria de la relació definitiva dels
aspirants admesos i exclosos.
CINQUÈ. Ordenar la publicació d’aquesta resolució en el tauler d’anuncis del Consorci
accessible des del portal d’internet http://www.cremenorca.org
---------------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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