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Expedient núm.

Procediment

257/2019

Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball

DECRET:
1.- Atès que per decret de Presidència núm. 2019-0155 de data 22/10/2019 es va
resoldre aprovar la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de monitor/a
socorrista de natació per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i
inajornables de contractació al Patronat Municipal d'Esports d'Eivissa, pel procediment
de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició, publicat al BOIB núm. 149 de
data 02/11/2019.

PRIMER.- Aprovar la llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES
del procés selectiu per a la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de
monitor/a socorrista de natació per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats
urgents i inajornables de contractació al Patronat Municipal d'Esports d'Eivissa .
LLISTA DE PERSONES ADMESES:
NÚM.

DNI

1

47251939A

2

46950731A

3

46959732B

4

46954025P

5

46959891D

6

41461640T

7

X3693795H

8

78087973Y

9

47431416B

10

47253352J

11

47406380E

12

46951300C

DECRET

Joaquim Roca Mata (2 de 2)
Secretari Acctal
Data Signatura: 22/11/2019
HASH: 1552ffa5f0f67f3a83ca3699d72c595f

RESOLC:
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3.- D'acord amb els antecedents assenyalats i fent ús de les atribucions que em venen
conferides per l'article 14.9 dels Estatuts del Patronat Municipal d'Esports d'Eivissa i
per Decret de Presidència núm.2019-0094 de data 21 de juny de 2019.

Número: 2019-0162 Data: 22/11/2019

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

13

47405691T

14

09021232B

15

46959532H

16

46955446A

17

77922681S

18

46951525S

LLISTA DE PERSONES EXCLOSES:
No n’hi ha.

President/a:

Titular: Sr. Lluis Lliteras Costa
Suplent: Sr. Josep Antoni Boned Roig
Titular: Sr. Andrés Prados Garcia

DECRET

Vocal:

Suplent: Sra. Maria Pilar Escandell Juan
Vocal:

Titular: Sra. Josefa Tur Serra
Suplent: Sra. Laura Marí Torres

TERCER.- Convocar la Comissió de Valoració i les persones aspirants admeses per a
la realització de la prova prevista a la base 6.1.1 de la convocatòria, el dia 29 de
novembre a les 9:30 hores a les instal·lacions esportives Can Misses, Carrer
Campanitx.
QUART.- 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
a
la
pàgina
web
del
Patronat
Municipal
d'Esports
d'Eivissa
(https://www.eivissa.es/esports) 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 PRESIDENTA DEL PATRONAT

EL SECRETARI ACCTAL.

(document signat electrònicament al marge)
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SEGON.- Nomenar les persones membres de la Comissió de Valoració conforme a la
base cinquena de la convocatòria.

Número: 2019-0162 Data: 22/11/2019

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

