EDICTE
Per a general coneixement es fa públic el concurs de proveïment del lloc de treball de
director/a del centre d’atenció a la infància i a la família, el lloc de treball de director/a
de la residència de gent gran, i el lloc de treball de cap de secció de sanitat i acció
social del Consell Insular de Menorca, aprovat mitjançant Resolució de la consellera
executiva del Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge núm.
2018/2, de data 15 de gener de 2018.
Vist l’expedient en tràmit de la convocatòria mitjançant el procediment de concurs per al
proveïment del lloc de treball de director/a del centre d’atenció a la infància i a la
família, el lloc de treball de director/a de la residència de gent gran, i el lloc de treball
de cap de secció de sanitat i acció social, del Consell Insular de Menorca, la qual va
ser aprovada pel Consell Executiu, en data 23 d’octubre de 2017 i publicada en el BOIB
núm. 138 de 11 de novembre de 2017;
Atesa la proposta provisional d'adjudicació del lloc de treball objecte de la convocatòria,
publicada en data 15 de desembre de 2017;
Atesa la finalització, en data 2 de gener de 2018, del termini per presentar reclamacions a
l'esmentada proposta provisional i que no s’ha presentat cap reclamació;
Atès que el lloc de cap de secció de sanitat i acció social, ha quedat desert perquè no
s’ha presentat cap sol·licitud dins el període establert, des del 12 al 27 de novembre del
2017;
Com a titular del Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge, en
exercici de les competències atribuïdes pel Decret de Presidència núm. 123/2017, de 7 de
juliol (BOIB núm. 83, de 8 de juliol de 2017) en relació amb els Decrets de Presidència
núm. 120/2017 i núm. 121/2017, de 7 de juliol (BOIB núm. 83, de 8 de juliol de 2017),
RESOLC:
PRIMER. Adjudicar el lloc de treball de directora de la residència de gent gran, d'acord
amb el següent quadre resum:
SOL·LICITANT

DNI

ANDRES FERRANDO M. JESÚS 15365019F

LLOC ASSIGNAT

LOCALITZACIÓ

DIRECCIÓ DE LA
23133 Departament de Benestar
RESIDÈNCIA DE GENT GRAN Social i Família - Maó

SEGON. Adjudicar el lloc de treball de director del centre d’atenció a la infància i a la
família, d'acord amb el següent quadre resum:
SOL·LICITANT

DNI

GUTIERREZ JANÉ

JORDI

35012772X

LLOC ASSIGNAT
DIRECCIÓ DEL CENTRE
D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I
A LA FAMÍLIA

LOCALITZACIÓ
23123 Departament de Benestar
Social i Família - Maó
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TERCER. Establir que la incorporació de la funcionària al lloc de treball adjudicat es durà

a terme d'acord amb l'establert a la base novena de les bases de l'esmentada
convocatòria.
QUART. Declarar desert el lloc de cap de secció de sanitat i acció social, atès que no l’ha
sol·licitat ningú.
LA CONSELLERA EXECUTIVA DE SERVEIS GENERALS,
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I HABITATGE,
Cristina Gómez Estévez
Signat a Maó en la data de la signatura electrònica
que consta en aquest document
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