1.- Atès que per decret de Presidència núm. 2016-0062 de data 01/08/2016/2016 es
van aprovar la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'auxiliars de
serveis per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de
prestació de serveis al Patronat Municipal de Música d'Eivissa, pel procediment de
selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició que ha estat publicat al butlletí
oficial de les Illes Balears núm. 99 de data 4 d’agost de 2016.
2.- Atès que ha finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el
procediment selectiu.

PRIMER.- Aprovar la llista provisional d'aspirants ADMESOS i EXCLOSOS del procés
selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliars de serveis per cobrir amb
caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis al
Patronat Municipal de Música d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el
sistema de concurs-oposició.
Aquesta llista provisional d'aspirants es considerarà automàticament elevada a
definitiva si no es presenten reclamacions.
LLISTA D'ADMESOS
REALITZACIÓ
PROVA CATALÀ
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI

NÚM.

D.N.I.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

41458708N
41442410K
47255212X
48306445M
46618683Y
41442481T
41446322T
41449169H
46957640N
41447929C
46515786B

12
13

46951295S

SI

SI

46954564H

NO

SI
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3.- Fent ús de les atribucions que em venen conferides per l'article 13.6 dels Estatuts
del Patronat Municipal de Música d'Eivissa i per decret de Presidència de data 29 de
juny de 2015.

ADMÉS
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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LLISTA D'EXCLOSOS
No n'hi ha.
SEGON.- Nomenar els membres de la Comissió de Valoració conforme a la base
cinquena de la convocatòria.
President/a: Titular: Ana Colomar Marí
Suplent: Maribel Roig Roig
Vocal:

Titular: Nathalie Ferrer Marí

Titular: Jesús Valverde García
Suplent: Carmen Escandell Torres

TERCER.- Convocar la Comissió de Valoració i els aspirants admesos 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 15 de setembre de 2016 a les
10:00 hores a l’Avinguda Ignasi Wallis 26, aula 1. (Can Ventosa).
QUART.- Convocar la comissió de valoració, els aspirants admesos que han acreditat
el coneixement de la llengua catalana exigit, i aquells que siguin declarats 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 22 de setembre de 2016, a les 10:00 hores, al
carrer de l’Avinguda Ignasi Wallis 26, aula 1. (Can Ventosa).
CINQUÈ.- Ordenar la publicació d'aquesta resolució al tauler d'anuncis de la seu
electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa 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,
EL PRESIDENT
(document signat electrònicament al marge)

EL SECRETARI ACCTAL.
(document signat electrònicament al marge
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Assessora Tècnica prova de català: Margarita Torres Planells
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Suplent: Encarnación Silverde Fernández

