Camí des Castell, 28. 07702 Maó
Tel. 971 351 500, fax 971 351 642
CIF S5700002H

EDICTE
Per general coneixement es fa publica la llista definitiva d'admesos i exclosos de la
convocatòria de borsa extraordinària de treball de tècnic/a d'Estadística i Àmbit Social de
l'Obsam, aprovada mitjançant Decret de Presidència núm. 10/2021 del president de
l'Institut Menorquí d'Estudis, de data 26 de maig de 2021;
Vist l'expedient en tràmit de la convocatòria del procés de selecció per formar part de la
borsa extraordinària de treball de tècnic/a d'Estadística i Àmbit Social de l'Obsam a l'Institut
Menorquí d'Estudis (més endavant IME), la qual va ser aprovada pel Decret de Presidència
núm. 4/2021 de l'IME i publicada en el BOIB núm. 41 de data 25 de març de 2021;
Ateses les instàncies presentades per les persones interessades per prendre part en el
procés selectiu esmentat més amunt;
Atès el decret de presidència núm. 8/2021de data 4 de maig de 2021, en el qual es publica
la llista provisional d'admesos i exclosos de l'esmentat procés selectiu;

Identif. doc. elect.: ES-07IME-2021-56e98ad8-ee38-4725-88ed-3d52bed027d4
IME-LA0005348- Org.:LA0005348 Validar: https://www.carpetaciutadana.org

27/05/2021 10:56:25 Pag.:1/2

Atesa la necessitat de comptar amb membres assessors al tribunal d'aquesta convocatòria;
Com a president de l'Institut Menorquí, atès l’acord del Consell Rector de l’IME de data 18
de juny de 2010 ( BOIB núm. 149 de data 16.10.2010), pel qual es deleguen en aquesta
presidència determinades competències en matèria de personal, i en concret la de
d’adoptar les resolucions que siguin necessàries en relació amb els procediments per a la
selecció de nou personal, d’acord amb les bases aprovades pel Consell Rector,
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos de la convocatòria
de borsa extraordinària de treball de tècnic/a d’Estadística i Àmbit Social de l'Obsam, per a
nomenaments de funcionaris interins, places enquadrades, places enquadrades en el
subgrup de classificació professional A2, escala d'administració especial, subescala
tècnica, i per a contractacions laborals eventuals, equiparades al mateix grup, subgrup,
escala i subescala de l'IME, els aspirants següents:
LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS
COGNOMS, NOM

DNI

ALLÈS COLL, EULÀLIA

***4100**

AMER SABATER, GABRIEL MARÇ

***0884**

BAGUR OLIVES, MARINA

***4662**

CAMPS MORLÀ, JOAN

***0602**

FLORIT MOLL, ANDREU

***0754**

GALLOFRÉ DE LAPUENTE, ANNA

***0799**

JUANINO RECIO, JOSÉ

***5314**
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LÓPEZ HERNÁNDEZ, JESSICA

***3130**

LLORENS ROMAN, JORDI

***4600**

OLIVES TUDURÍ, GEMMA

***0949**

PELLEJERO GARRIGA, BORJA

***0841**

PONS SALORT, LLORENÇ

***1067**

ROVELLADA VINENT, IGNASI

***0976**

SERRA HIDALGO, DAVID

***4473**
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SEGON.- Publicar la composició del tribunal qualificador 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:
PRESIDÈNCIA:

Titular: Sr. Guillem Xavier Pons Buades
(Funcionari de carrera: Doctor en Biologia)
Suplent: Sra. Sara Villalonga Mascaró
(Funcionària de carrera: Diplomada en Treball Social)

VOCALS:

Titular: Sra. Núria Marquet Josa
(Funcionària de carrera: Llicenciada en Antropologia)
Suplent: Sr. Félix de Pablo Pons
(Funcionari de carrera: Doctor en Biologia)
Titular: Sra. Elisa Marí Pons
(Funcionària de carrera: Diplomada en Treball Social )
Suplent: Sr. Ricardo Borràs Tejedor
(Funcionari de carrera: Llicenciat en Ciències Ambientals)

TERCER.- Nomenar com a membres assessors del tribunal d'aquesta convocatòria, a la Sra.
Marta Jordi Taltavull (Llicenciada en Física) i al Sr. David Carreras Martí (Llicenciat en Biologia).
QUART.- Convocar als membres del tribunal dia 14 de juny de 2021, a les 10.00 hores, a
la seu de l'Institut Menorquí d'Estudis, camí des Castell, 28 de Maó.
CINQUÈ.- Convocar els aspirants dia 14 de juny de 2021, a les 11:30 hores, a la seu de
l'Institut Menorquí d'Estudis, camí des Castell, 28 de Maó, per realitzar la prova específica.
El PRESIDENT DE L'IME
Miquel A. Maria Ballester
Signat a Maó en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.
Miquel Àngel Maria Ballester
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Signat
Maó

