
 

ANUNCI

Resolució  de  data  21/03/2017,  per  la  qual  s'aprova  la  llista  provisional  de 
persones  aspirants  ADMESES  i  EXCLOSES  del  procés  selectiu  per  a  la 
constitució d’una borsa extraordinària de treball d'aspirants per proveir com a 
funcionaris interins, places vacants i les interinitats temporals de policies locals 
de l’Ajuntament d’Eivissa, es nomena els membres de la Comissió de Valoració  i 
es fixa el lloc, data i l'hora de l'inici del procés selectiu. 

La regidora delegada, el dia 21/03/2017 ha dictat la següent resolució:

"DECRET:

1.- Atès que per decret d’Alcaldia núm. 2017-0913 de data 21/02/2017 es van aprovar 
la convocatòria i les bases del procediment de selecció per a la constitució d’una borsa 
extraordinària  de  treball  d'aspirants  per  proveir  com  a  funcionaris  interins,  places 
vacants  i  les  interinitats  temporals  de  policies  locals  de  l’Ajuntament  d’Eivissa 
mitjançant el procediment de selecció de concurs de mèrits, que ha estat publicat al 
butlletí oficial de les Illes Balears núm. 24 de data 25/02/2017.

2.- Atès que ha finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el 
procediment de selecció.

3.-  Fent  ús  de  les  atribucions  que  m'han  estat  delegades  mitjançant  el  Decret 
d'Alcaldia  núm.  2015-3954  de  data  24  de  juny  de  2015  (BOIB  núm.  104  de 
11/07/2015),

RESOLC:

PRIMER.- Aprovar la llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES 
del procés selectiu per a la constitució d’una borsa extraordinària de treball d'aspirants 
per proveir com a funcionaris interins, places vacants i les interinitats temporals  de 
policies locals de l’Ajuntament d’Eivissa.

Aquesta  llista  provisional  d’aspirants  es  considerarà  automàticament  elevada  a 
definitiva si no es presenten reclamacions 

LLISTA DE PERSONES ADMESES

NÚM. LLINATGES I NOM D.N.I.
REALITZACIÓ

PROVA 
CATALÀ

1 SOLER TRIAS SEBASTIAN 43172534Q NO

2 VENTURA PATERNA PEDRO 46954429K NO

3 YEPES HERNANDEZ EVA 46954550G NO

4 PINTO CONESA BERNARDO 47251268E NO

5 MORENO TORRES IGNACIO 47255430K NO

6 PEREZ CAPELLA JUAN 43175279R NO

7 GARCIA ESCUDERO PABLO FACUNDO 43106695A NO

 



 

LLISTA DE PERSONES EXCLOSES

No n'hi ha 

SEGON.- Nomenar  els  membres  de  la  Comissió  de  Valoració  conforme  la  base 
cinquena de la convocatòria.

President:    Titular:  Sr. Manuel Ayala García 

                    Suplent: Sr. Juan Ignacio Hernández Peña

Vocal:          Titular:  Sr. José María Prats Ferrer

                    Suplent: Sr. Fernando Boned Torres

Vocal:          Titular:  Sr. Antonio Cardona Torres

                      Suplent: Sr. Angel Sanz Chaparro

Vocal designat per la Direcció General d’Interior, Emergències i Justícia del Govern 
Balear:

                      Titular:  José Gonzalez Pacheco

                      Suplent: Alejandro Ponce  Martin

Vocal designat per l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

                      Titular:   Julian Cordoba Moreno 

                      Suplent: Francico Adell Corts

TERCER.- Convocar la Comissió de Valoració per la valoració dels mèrits presentats 
pels aspirants, de conformitat a la base sisena de la convocatòria, el dia 7 d’abril de 
2017 a les 08:30 hores al carrer de Canàries núm. 35, Edifici Sa Colomina, Torre 1 , 3r  
pis (Prefectura Policia Local).

QUART.- Ordenar  la  publicació  d’aquesta  resolució  al  tauler  d’anuncis  de  la  seu 
electrònica  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  i  a  la  pàgina  web  municipal 
(http://www.eivissa.es) i concedir un termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de 
la publicació d’aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions.

Eivissa, 21 de març de 2017. LA REGIDORA DELEGADA Estefania Torres Sánchez, 
En don fe, El SECRETARI ACCTAL. Juan Orihuela Romero."

Eivissa,

 

LA REGIDORA DELEGADA

(document signat electrònicament al marge)
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