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Es fa públic que mitjançant decret de presidència número 2019/PRES/0014 de data 08
d'abril de 2019, s’ha resolt el següent:
RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE PERSONAL PER A LA
CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS/QUES PER
DESENVOLUPAR TASQUES RELACIONADES AMB LA GESTIÓ DE RESIDUS
(Ref. 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 2 d'octubre de 2018, la Junta de Govern del Consorci va acordar admetre i
estimar el recurs de reposició presentat pel Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas e Ingenieros Civiles de Madrid, contra les bases específiques del
procediment, obrint un nou termini de presentació de sol·licituds per formar part de la
convocatòria de 15 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà d'haver-se'n publicat la
modificació en el BOIB, la qual es va produir el dia 18/10/2018 (BOIB 129)
Tramitat el procediment i vistes l'acta de la reunió de l'òrgan de selecció de data
7/02/2019 per la que s'estableix el llistat provisional d'aspirants que han superat les
proves i el seu ordre de prelació; i l'acta de la reunió de data 02/04/2019, en la qual
s'analitzen les al·legacions presentades i s'acorda la llista definitiva d'aspirants que
han superat les proves i el seu ordre de prelació, que és el següent:
Identif
41499155-garcia
18972514-gascon
70241647-herranz

Total
232,72
209,83
206,40

20247661-gonzalez

183,64

41503501-bolivar
41743748-mesquida
41506154-perez
41510960-ortego
29181223-martinez
41508092-illescas
41745934-cifre
41513889-rotger

168,20
154,42
145,38
126,92
115,60
115,40
113,68
103,56
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Atès que la base novena de les bases específiques del procediment, estableix que la
competència per la formalització de la resolució del procediment correspon a la
presidència del Consorci,
RESOLC:
PRIMER. Aprovar la borsa de treball de TÈCNICS D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL,
especialista en gestió de residus, per a nomenaments de personal funcionari interí i
personal laboral temporal per desenvolupar tasques i projectes relacionats amb la
gestió de residus, equiparat al subgrup de classificació professional A2 nivell 22 en el
Consorci de Residus i Energia de Menorca, que estarà formada pels interessats que
s'estableix per ordre de prelació en la següent taula:
Ordre
1
2
3

DNI interessat
41499155W
18972514K
70241647S

4

20247661W

5
6
7
8
9
10
11
12

41503501R
41743748J
41506154D
41510960P
29181223L
41508092S
41745934Z
41513889Q

SEGON. Ordenar la publicació d’aquesta resolució en el tauler d’anuncis del Consorci
accessible des del portal d’internet http://www.cremenorca.org
Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant la
mateixa presidència en el termini d’un mes comptat des de l'endemà de la publicació
en el tauler d’anuncis del Consorci accessible des del portal d'internet
http://www.cremenorca.org/.
L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si no s’ha notificat la seva resolució dintre del
termini de tres mesos des de la seva interposició.
Contra la desestimació per silenci administratiu es podrà interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de sis mesos comptats des del dia següent a aquell en què
es produeix l’acte presumpte.
------------El secretari, per assignació de funcions
José Luis Cardona Pons
José Luis Cardona Pons
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