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Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball

RESOLUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR PER LA QUAL S’APROVA LA LLISTA
DEFINITIVA D’APROVATS DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE
DUES PLACES DE TÉCNIC/A MIG DE GESTIÓ MITJANÇANT EL SISTEMA DE
CONCURS OPOSICIÓ A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA
DE L’AJUNTAMENT D’ EIVISSA

Atès que en el procés selectiu s'han observat tots els tràmits legals i reglamentaris i vista
l'acta del Tribunal Qualificador de data 31 de maig de 2022, de les puntuacions provisionals
obtingudes per les persones aspirants, les quals han estat elevades a definitives al no
haver-se presentat cap al·legació dins el termini reglamentari,
Per això, aquest Tribunal dicta la següent:
RESOLUCIÓ
PRIMER.- Elevar a definitiva la següent llista d’aprovats del procediment selectiu per a la
provisió de dues places de tècnic/a mig de gestió:
NÚM.
1
2
3
4
5

DNI
47252716K
41454202Z
47253967F
44872018F
47257440F

SEGON.- Proposar el nomenament dels aspirants amb DNI 47252716K i DNI 41454202Z
com a tècnic/a mig de gestió.
TERCER.- Proposar la constitució d’una borsa de treball de tècnic/a mig de gestió amb les
persones aspirants que hagin aprovat almenys un dels exercicis obligatoris del procés
selectiu:
DNI
47253967F
44872018F
47257440F
25424824A
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Expedient núm.

QUART.- Remetre a l'Alcaldia d'aquesta Corporació a fi que emeti resolució amb el resultat
del procés, requerint a les persones proposades per al nomenament la documentació
justificativa de les condicions de capacitat i dels requisits exigits en la convocatòria.
CINQUÈ.- Ordenar la publicació d'aquesta resolució al tauler d'anuncis de la seu
electrònica (https://eivissa.sedelectronica.es) i a la pàgina web de l'Ajuntament d'Eivissa
(www.eivissa.es).

Eivissa,
El president del Tribunal
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