
 

 

Expedient núm. Procediment 

10832/2018 Planificació i Ordenació de Personal 

  

ANUNCI

 

Resolució  de  data  29/08/2018  per  la  qual  s'aprova   la  llista  provisional  de 
persones  aspirants  ADMESES  i  EXCLOSES  del  procés  selectiu  per  a  la 
constitució  d'una  borsa  de  treball  d’encarregat/da  de  mercat  per  cobrir  amb 
caràcter laboral  temporal  necessitats urgents i  inajornables de contractació a 
l'Ajuntament  d'Eivissa,  pel  procediment  de  selecció mitjançant  el  sistema de 
concurs-oposició.

La regidora delegada, el dia 29 d'agost de 2018 ha dictat la següent resolució:

“ DECRET:

1.- Atès que per decret d'Alcaldia núm. 2018-4325 de data 16/07/2018 es van aprovar 
les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’encarregat/da de 
mercat per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de 
contractació  a  l'Ajuntament  d'Eivissa,  pel  procediment  de  selecció  mitjançant  el 
sistema de concurs-oposició, publicat en el Butlleti Oficial de les Illes Balears (BOIB) 
núm. 94 de data 31/07/2018.

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

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  de  treball  d’encarregat/da  de 
mercat per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de 
contractació  a  l'Ajuntament  d'Eivissa,  pel  procediment  de  selecció  mitjançant  el 
sistema de concurs-oposició.

Aquesta  llista  provisional  de  persones  aspirants  es  considerarà  automàticament 
elevada a definitiva si no es presenten reclamacions.

 



 

LLISTA DE PERSONES ADMESES: 

  

NÚM. DNI
REALITZACIÓ

PROVA CATALÀ

1 46950505F NO

2 41457067G NO

3 47252315B SI

4 47895202W NO

 

LLISTA DE PERSONES EXCLOSES: 

-No n'hi ha.

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

President/a: Titular: Tomas París Hidalgo

                     Suplent: Rafael García Lozano

Vocal:           Titular: María Mercedes Marí Marí

                     Suplent: Carmen Escandell Torres

Vocal:           Titular: Juan Antonio López Badía

                     Suplent: Eva María Riera Lock

Assessora Tècnica prova de català: Margarita Torres Planells

TERCER.- Convocar la Comissió de Valoració i les persones aspirants admeses que 
no han acreditat el coneixement de la llengua catalana exigit, per a la realització de la 
prova prevista a la base sisena de la convocatòria, el dia 6 de setembre de 2018 a les 
09:30 hores al carrer de Canàries núm. 35, Edifici Sa Colomina, Torre 2 , 4t. Pis.

QUART.- Convocar la comissió de valoració, les persones aspirants admeses que han 
acreditat el coneixement de la llengua catalana exigit, i aquelles que siguin declarades 
aptes per la comissió per haver superat la prova, per a la realització del segon exercici 
previst a la base 6.1.2 de la convocatòria, el dia 13 de setembre de 2018 a les 09:30 
hores, al carrer de Canàries núm. 35, Edifici Sa Colomina, Torre 2 , 4t. Pis.

 



 

CINQUÈ.-  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 tres dies hàbils a partir de l'endemà de 
la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions.

Eivissa, 

                                                                                              En don fe,

LA REGIDORA DELEGADA                                                EL SECRETARI ACCTAL.

(document signat electrònicament al marge)          (document signat electrònicament al marge)”

 

 

Eivissa,

LA REGIDORA DELEGADA

(document signat electrònicament al marge)
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