EDICTE
Per a general coneixement es fa pública la llista definitiva d’admesos i exclosos, de la
convocatòria de Comissió de Serveis de Sergent de bomber del Consell Insular de
Menorca, aprovada mitjançant Resolució núm. 2021/313 de la consellera executiva del
Departament de Serveis Generals, de data 23 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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Mitjançant Resolució núm. 2021/289, de data 3 de novembre de 2021, de la consellera
executiva del Departament de Serveis Generals, va ser aprovada la llista provisional
d’admesos i exclosos.
En el termini establert es van presentar les al·legacions següents:
El senyor BDH presenta al·legació amb RE 27746 de data 5 de novembre de 2021, i
al·lega que ha quedat exclòs per la causa 1, no ser funcionari de carrera que ocupa
una plaça C1 / Escala administració especial / Subescala serveis especials. Adjunta un
contracte de feina laboral temporal del Consell Insular de Formentera.
D’acord amb les bases de la convocatòria i d’acord amb l’article 82 de la Llei 3/2007,
de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
modificat pel Decret llei 2/2013, de 14 de juny, regula la comissió de serveis ordinària
voluntària, es considera desestimar l’al·legació presentada per no complir els requisits
establerts a la convocatòria.
El senyor CNM presenta al·legació amb RE 28378 de data 14 de novembre de 2021, i
al·lega que ha quedat exclòs per la causa 5, no haver presentat un curs oficial de
bomber de qualsevol CA o homologat per aquesta.
D’acord amb les bases de la convocatòria i d’acord amb l’article 82 de la Llei 3/2007,
de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
modificat pel Decret llei 2/2013, de 14 de juny, regula la comissió de serveis ordinària
voluntària, es considera desestimar l’al·legació presentada per no haver justificat
l’homologació del curs oficial de bomber per la Comunitat Autònoma.
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. Aprovar la llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos 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:
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LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS
COGNOMS I NOM
ROSSELÓ MAS, JOAN

DNI
***1122**

LLISTA DEFINITIVA D’EXCLOSOS
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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

SABATER NADAL, JOSEP

***3398**

1

JUSTIFICACIÓ DE 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

SEGON. Publicar la composició de la comissió de valoració de l’esmentat procés
selectiu, al qual seran aplicables les normes d’abstenció i recusació previstes en els
articles 23 i 24 de la Llei de règim jurídic del sector públic, que estarà integrat per les
persones següents:
President: Joan Gorrias Pons
Vocals: José Luis Bosch Ovalle
José Mª Natta Heywood
SECRETARI: a designar pels membres de l’òrgan de selecció, d’entre els vocals.
TERCER. Convocar els membres de la comissió de valoració dia 26 de novembre de
2021 a les 11.30 hores a la seu del Consell Insular de Menorca, Pl. Biosfera, 5 de
Maó.
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QUART. Convocar l’aspirant admès a l’entrevista personal, a la seu del Consell
Insular de Menorca, Pl. Biosfera, 5 de Maó, el dia 26 de novembre de 2021 a les 12
hores.
CINQUÈ. Publicar aquesta resolució 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).
Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa es pot interposar, en
el termini d’un mes a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució,
recurs d’alçada davant la Presidència del Consell Insular.
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Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada es pot interposar 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 data
de recepció de la notificació de la desestimació del recurs anteriorment esmentat.
El recurs d’alçada s’entendrà desestimat per silenci administratiu si han transcorregut
tres mesos des de la seva interposició sense haver-se notificat expressament. En
aquest cast, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Palma que correspongui.
No obstant això, si escau, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri
procedent en dret. Tot això, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

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
24/11/2021 13:47:07
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