
 Expedient núm Procediment

169/2018 Planificació i ordenació de Personal 

DECRET:

1.-  Atès que per decret de Presidència núm. 2018-0122 de data 03/12/2018 es va resoldre 
aprovar  la  convocatòria  i  les  bases  que  han  de  regir  la  constitució  d'una  borsa  de  treball 
d’auxiliar administratiu/va per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de 
prestació de serveis al Patronat Municipal de Música, pel procediment de selecció mitjançant el 
sistema de concurs-oposició publicat al BOIB núm. 154 de data 08/12/2018.

2.- Atès que ha finalitzat el termini de tres dies hàbils per a reparacions i possibles reclamacions 
a la llista provisional de persones admeses i excloses.

3.- Comprovat que els registres d’entrada núm 665, 684, 685, 694 I 33 no consten a la llista de 
persones admeses ni a la llista de persones excloses, comprovada la documentació presentada 
corresponent a aquestes registres d’entrada, i vist que aquesta és correcta, es subsana d’ofici 
l’error i s’inclouen en aquesta resolució definitiva els registres corresponents. 

4.- Atesa l’al·legació presentada en data 16 de gener per la persona amb dni núm 46959857K, 
exclosa  de  la  llista  provisional;  vist  que  presenta  els  justificants  de  presentació  de  la 
documentació  per  correu  ordinari,  i  que  aquesta  es  va  presentar  en  el  termini  establert, 
s’accepta l’al·legació I s’inclou el registre d’entrada número 696 a la llista de persones admeses. 

5.-  D’acord  amb  els  antecedents  assenyalats  i  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. 

RESOLC: 

PRIMER.- Aprovar la llista definitiva de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés 
selectiu  per a la  constitució d'una borsa de treball  d’auxiliar  administratiu/va per cobrir  amb 
caràcter  temporal  necessitats  urgents  i  inajornables  de  prestació  de  serveis  al  Patronat 
Municipal de Música, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició. 

LLISTA DE PERSONES ADMESES: 

NÚM. DNI

2018-E-RC-639 47408014T

2018-E-RC-640 53138512W

2018-E-RC-641 47254145R

2018-E-RC-650 73399618V

2018-E-RC-651 41455937R

2018-E-RC-652 46957909M

2018-E-RC-653 46953795P



2018-E-RC-654 41451601N

2018-E-RC-655 46958629N

2018-E-RC-656 47251901B

2018-E-RC-657 46959123T

2018-E-RC-659 45100651C

2018-E-RC-660 46958770S

2018-E-RC-665 46952474K

2018-E-RC-666 41451250Y

2018-E-RC-667 46957048H

2018-E-RC-669 47252511T

2018-E-RC-670 47258581K 

2018-E-RC-671 41461696X

2018-E-RC-672 47895202W

2018-E-RC-675 45631608E

2018-E-RC-676 47258179X

2018-E-RC-677 46953414H

2018-E-RC-684 41452490G

2018-E-RC-685 40347419Z

2018-E-RC-686 28701696L

2018-E-RC-687 47405865J

2018-E-RC-688 47252978F

2018-E-RC-689 41448048R

2018-E-RC-692 46958545C

2018-E-RC-693 38133193K

2018-E-RC-694 41452818X

2018-E-RC-696 46959857K

2019-E-RE-33 41457247T

2019-E-RC-18 20836331X

2019-E-RC-19 25439357T

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

Presidenta: Titular: Sra. Carmen Escandell Torres 

        Suplent: Sra. Joana Beltrán Ribas

Vocal: Titular: Sra. Carolina Roig Davison 

Suplent: Sra. Ana Colomar Marí



Vocal: Titular: Sra. Elena Calvano Gómez 

Suplent: Sra. Natalia Ferrer Marí

TERCER.-  Convocar  la  Comissió  de  Valoració  i  les  persones  aspirants  admeses  per  a  la 
realització de la prova prevista a la base 6.1 de la convocatòria, el dia 24 de gener a les 09.30 
hores al carrer de Canàries núm. 35, Edifici Sa Colomina, Torre 2 (sala 3, 4t Pis).

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 de Música (http://eivissa.es/musica).

Eivissa, 

En don fe,

EL PRESIDENT DEL PATRONAT EL SECRETARI ACCTAL.

(document signat electrònicament al marge) 
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