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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
CONSELL INSULAR D'EIVISSA

2521

Obertura d’un nou termini per la presentació de sol·licituds pels titulats en enginyeria agrònoma, en
geologia i en geografia o equivalents a les bases específiques per a la creació d’una borsa de
tècnics/iques mitjans/anes de Medi Ambient, pertanyents a l’escala d’administració especial,
subescala tècnica, classe mitjana, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de
provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa

En relació als recursos interposats contra les bases específiques per a la creació d’una borsa de tècnics/iques mitjans/anes de Medi Ambient,
pertanyents a l’escala d'administració especial, subescala tècnica, classe mitjana, per cobrir interinament o temporalment, les possibles
necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa, aprovades per resolució de la consellera executiva del
Departament d’Interior, Comerç, Indústria i Relacions Institucionals de ata 18 d’octubre de 2017 (BOIB núm. 138 de 11/11/2017), en data 01
de febrer de 2018, s’ha dictat Decret de Presidència del Consell Insular d’Eivissa en el següent sentit: «Primer- ESTIMAR PARCIALMENT
els recursos presentats pel Sr. Baldomero Segura García del Río en representació del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Llevant, pel
Sr. Manuel Regueiro y González Barros en representació del Col·legi Oficial de Geòlegs i pel Sr. Antonio Prieto Cerdán en representació del
Col·legi Oficial de Geògrafs contra les bases específiques per la creació d’una borsa de tècnics/iques mitjans/anes de Medi Ambient,
pertanyents a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe mitjana, per cobrir interinament o temporalment, les possibles
necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa, en virtut de la fonamentació jurídica realitzada; i en
conseqüència procedir a modificar la base segona punt f) per tal d’incorporar les titulacions de Grau en Enginyeria Agrònoma, Grau en
Geologia i Grau en Geografia o equivalents.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/30/1003083

En virtut del referit Decret, la consellera executiva del Departament d’Interior, Comerç, Indústria i Relacions Institucionals del Consell
Insular d’Eivissa, per resolució de data 26 de febrer de 2018 ha resolt:
PRIMER– Modificar la base segona punt f) de les bases específiques per a la creació d’una borsa de tècnics/iques mitjans/anes de Medi
Ambient, pertanyents a l’escala d'administració especial, subescala tècnica, classe mitjana, per cobrir interinament o temporalment, les
possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa, aprovades per resolució de la consellera
executiva del Departament d’Interior, Comerç, Indústria i Relacions Institucionals de ata 18 d’octubre de 2017 i publicades en el BOIB núm.
138 de data 11 de novembre de 2017, per tal d’incorporar les titulacions de Grau en Enginyeria Agrònoma, Grau en Geologia i Grau en
Geografia o equivalents, de conformitat amb allò que disposa el Decret de Presidència data 1 de febrer de 2018, en el següent sentit:
Segona: Requisits de les persones aspirants
(...//...)
f) Estar en possessió del títol universitari de grau en ciències ambientals, grau en enginyeria agrònoma, grau en geologia i grau en
geografia o equivalents. En el cas de titulacions obtingudes a l’estranger, s’haurà de tenir la credencial que acrediti la seua
homologació
(...//...)
SEGON- Aprovar l’obertura d’un nou termini de presentació de sol·licituds de set dies hàbils, comptats a partir del següent al de la
publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí oficial de les Illes Balears, únicament pels titulats en enginyeria agrònoma, en geologia i en
geografia o equivalents que estiguessin en possessió de la titulació en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de les
bases publicades al BOIB núm. 138 de 11 de novembre de 2017.
TERCER- Publicar la resolució que es dicti al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Eivissa, 28 de febrer de 2018
La secretaria tècnica de Turisme, Interior, Territori i Mobilitat
Margarita Planells Torres
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