EDICTE
Per a general coneixement es fa pública la llista definitiva d’admesos i exclosos de la convocatòria
d’auxiliar d’internat de l’Oferta Pública d’Ocupació 2017, aprovada mitjançant Decret de
Presidència núm 2019/287 de data 24 de maig de 2019.
Que el dia 12 de febrer de 2018, per acord del Consell Executiu s’aprova l’Oferta Pública
d'Ocupació 2017 del Consell Insular de Menorca en relació a les places d'auxiliar d'internat, que
va ser publicada al BOIB núm. 25 de data 24 de febrer de 2018.
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Que per Decret de Presidència núm. 2018/821 de dia 24 d'octubre de 2018, s'aproven les bases
específiques i es convoca el procés de selecció de provisió de places d'auxiliar d'internat de la
plantilla del Consell Insular de Menorca, de conformitat amb les bases generals de l'Oferta Pública
d'Ocupació de 2016-2017 (BOIB núm. 134 de 27/10/2018).
Ateses les inscripcions presentades per les persones interessades per prendre part en el procés
selectiu esmentat més amunt; i les al·legacions efectuades pels interessats a la llista provisional
d'admesos i exclosos a la convocatòria, i segons l'establert a les bases generals de l'Oferta
Pública d'Ocupació del Consell Insular de Menorca 2016-2017, es procedeix a l'aprovació de la
llista definitiva d'admesos i exclosos, el nomenament del Tribunal de les places convocades, la
data de constitució delTribunal i el dia d'inici de la primera prova de l'oposició.
Com a Presidenta del Consell Insular de Menorca, en exercici de les competències atribuïdes per
la legislació bàsica estatal sobre règim local (Llei 7/1985, de 2 d’abril) i, dins el marc definit per
aquesta, la Llei autonòmica de Consells Insulars (Llei 8/2000, de 27 d’octubre) RESOLC:
PRIMER. Aprovar la llista definitiva d'admesos i exclosos per prendre part en el procés selectiu de
provisió de places d’auxiliar d’internat de l’Oferta Pública 2017, els aspirants següents:
TORN LLIURE-ADMESOS
COGNOMS, NOM

DNI/NIE

ALLES MARQUES, PILAR

***3775**

ARBIZU MATAS, MARÍA DEL CARMEN

***9515**

BENAVENTE TORCIDA, MARIANA

***1259**

BOSCH BARBER MARIA

***4081**

CAPÓ BOSCH, MARIA

***3600**

CARDONA SEGUI, MARIA

***9307**

CAZORLA PALLICER, MÓNICA

***0507**

COLL MOLL, CATALINA MÓNICA

***0222**

DURAN ROSILLO, VANESSA

***4319**

ENSEÑAT PONS, VICTORIA

***9897**

ESBERT FLORIT, MARIA

***9831**
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FERRA MARTI, NEUS

***0861**

FERRANDO PONS, CARLOTA

***0128**

GILABERT QUINTAS, ALBERT

***2449**

GOMEZ CORTAZAR, SAIOHA

***1281**

GOMILA GRANDIO, FERNANDO

***9906**

GUERRA LOBÓN, JUAN

***9707**

GUTIÉRREZ PULIDO, LUZ DIVINA

***9814**

GUZMÁN MARTOS, MARÍA

***3460**

KHUDZHADZE KILINA, NADIYA

***2919**

LEGAZ CORRALES, ANTONIO

***0394**

LEÓN SEOANE, RAQUEL

***3882**

LLABRÉS CARRETERO, ANTONIA

***9972**

MUÑIZ LINARES, EVA

***7980**

PÉREZ ESCANERO, CAROLINA

***0574**

PEREZ RODRIGUEZ, RAQUEL

***0445**

POLO DE LEIVA, MAITANE

***6319**

PONS JUSTO, CLARA MARIA

***3833**

PONS AMELLER, TERESA

***0879**

PONS CAMPS, MONICA

***0368**

PONS CARDONA, MARGARITA

***9645**

PUJADAS DALMAU, LAURA

***5047**

RODRIGUEZ ESPEJO, PEDRO MANUEL

***0321**

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, IRENE

***8429**

ROMERO CABEZAS, ELENA

***0125**

SUÀREZ FANER, MARIA TERESA

***4254**

SUSIERRA GUILLEN, MARIA SONIA

***1298**

TELLADO CARR, JO-ANN

***9955**

VINENT SINTES, FRANCISCA

***9679**

TORN LLIURE-EXCLOSOS
COGNOMS, NOM

DNI/NIE

JUSTIFICACIÓ

CASTRO MARÍN, MARTHA LUCIA

***0797**

1

FELIPE LLABRES, VICENTA

***9277**

1

JARAMILLO VALLEJO, MERCEDES

***9712**

1

MARTIN QUINTANA, BEATRIZ

***1174**

1

PEREZ HERMAN, RICARDO JAVIER

***7920**

1;2

PONS GONZALEZ, MARIA
MAGDALENA

***0327**

SCALA, BETINA MABEL

***3108**

1
1

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 presenta o no presenta correctament algun dels carnets
requerits.

SEGON.- NOMENAR als membres dels Tribunal qualificador, que està format per un president i
quatre vocals, amb els seus respectius suplents, i entre els vocals un d'ells farà de Secretari/ària:
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President/a:
Titular: M. Pilar Martínez Fernández, auxiliar d'internat (AP), del Consell Insular de Menorca.
Suplent: Elisa Vidal Cardona, auxiliar internat (AP), del Consell Insular de Menorca.
Vocals:
Titular: Maria Granada Carcelen Amores, auxiliar d'internat (AP), del Consell Insular de Menorca.
Suplent: M. Dolores Nieves Manzano (AP), del Consell Insular de Menorca.
Titular: Dolores Moreno Ligero, auxiliar d'infermeria (C2), de la Comunitat Autònoma de les I.
Balears.
Suplent: Margarita Faner Taltavull, auxiliar d'infermeria (C2), de la Comunitat Autònoma de les I.
Balears.
Titular: Maria Pallicer Santana, auxiliar administrativa (C2), del Consell Insular de Menorca.
Suplent: Catalina Florit Ametller, auxiliar administrativa (C2), del Consell Insular de Menorca.
Titular: Jordi Torrent Torroja, administratiu (C1), del Consell Insular de Menorca.
Suplent: Maria Sintes Camps, administratiu (C1), del Consell Insular de Menorca.
Els membres del Tribunal qualificador s'abstindran d'intervenir i els aspirants podran recusar-los,
d'acord amb l'establert als articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del
sector públic.
TERCER. FIXAR que el Tribunal qualificador es constituirà a les dependències del Consell Insular
de Menorca, Pl. Biosfera, 5 de Maó, per a l'inici de la primera prova de la fase d'oposició, el dia 4
d'octubre de 2019 a les 8 h.
QUART.- 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 les dependències del Consell Insular de
Menorca, Pl. Biosfera, 5 de Maó, el dia 4 d'octubre de 2019 a les 12 h.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu
de reposició davant aquesta Presidència, en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà
de la publicació de la present Resolució, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
També es pot interposar directament 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 publicació d’aquesta Resolució, d’acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

No es podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que sigui resolt expressament o s'hagi
produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.
Tot això sens perjudici que pugueu utilitzar qualsevol altre recurs que considereu procedent en
dret.
Tot l'anterior s’ajusta a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa, i a la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Finalment, escau d'indicar que la interposició dels recursos pertinents no suspèn l'eficàcia de la
resolució impugnada ni interromp els terminis que se'n puguin derivar, excepte que l'autoritat
competent ho acordi expressament.

LA PRESIDENTA DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA
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Susana Mora Humbert
Signat a Maó en la data de la signatura electrònica
que consta en aquest document.

Susana Mora Humbert
24/05/2019 14:30:10
Signatura electrònica
Maó

