EDICTE
Per a general coneixement es fa pública la llista provisional d’admesos i exclosos,
de la convocatòria de Comissió de Serveis de Sergent de bomber del Consell
Insular de Menorca, aprovada mitjançant Resolució núm. 2021/289 de la
consellera executiva del Departament de Serveis Generals, de data 3 de novembre
de 2021.
Vist l’expedient en tràmit de la convocatòria per a la cobertura, mitjançant el
sistema de comissió de serveis, del lloc de sergent de bomber del parc de
Ciutadella del Consell Insular de Menorca, la qual va ser aprovada pel Consell
Executiu del Consell Insular de Menorca, en data 30 d’agost de 2021, i publicada
en el BOIB núm. 134, de data 30 de setembre de 2021.
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Ateses les instàncies presentades per les persones interessades per prendre part
en el procés selectiu esmentat més amunt;
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. Admetre per prendre part en el procés selectiu de la convocatòria per a
la cobertura, mitjançant el sistema de comissió de serveis, del lloc de treball de
sergent de bomber del parc de Ciutadella del Consell Insular de Menorca, els
aspirants següents:
COGNOMS I NOM
ROSSELÓ MAS, JOAN

DNI
***1122**

SEGON. Excloure per no complir algun dels requisits assenyalats a les bases,
l’aspirant següent:
COGNOMS I NOM

DNI

JUSTIFICACIÓ

CÈSPEDES SANCHÍS, JOFRE

***5302**

1;3;4

DAUREO HUERTAS, BORJA

***2919**

1

FRANCO FRANCO, BERNARDO

***9440**

1

MARQUÉS TALTAVULL, JOSÉ IGNACIO

***3489**

1

NICOLAU MARCO, CARLOS

***0055**

5
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SABATER NADAL, JOSEP

***3398**

1

TERCER. Justificar les causes d’exclusió.
Justificació 1

Persona que no ocupa plaça C1 / Escala Adm. especial / Subescala Serveis especials

Justificació 2

Persona que no disposa la titulació acadèmica per accedir a la convocatòria

Justificació 3

Persona que no compleix el requisit de tenir el nivell de català requerit.

Justificació 4

Persona que no presenta o no presenta correctament la justificació de funcionari de carrera

Justificació 5

Persona que no presenta curs oficial de bomber de qualsevol CA o homologat per aquesta
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S’estableix un termini de 10 dies hàbils, a partir del següent a la publicació
d’aquesta RESOLUCIÓ, per a esmenes i possibles reclamacions.
Una vegada s’hagin resolt les esmenes i possibles reclamacions, es publicarà la
resolució amb la llista definitiva d’admesos i exclosos tot assenyalant el dia, l’hora i
el lloc de les entrevistes i la composició de la comissió de valoració.
Aquesta resolució es publicarà 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).
LA CONSELLERA EXECUTIVA DE SERVEIS GENERALS
Noemí Gomila Carretero
Signat a Maó en la data de la signatura electrònica
que consta en aquest document.

Noemi Gomila Carretero
03/11/2021 14:11:40
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