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Expedient núm.

Procediment

19361/2020

Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball

DECRET:
1.- Atès que per decret d’Alcaldia núm. 2020-4212 de data 27.07.2020 es van aprovar
les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’operari/ària de
neteja 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, que ha estat publicat al Boib núm.133 de data 30 de juliol
de 2020.

PRIMER.- Aprovar la llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES
del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d’operari/ària de neteja.
Aquesta llista provisional de persones aspirants es considerarà automàticament
elevada a definitiva si no es presenten reclamacions.
LLISTA DE PERSONES ADMESES:
NÚM.

DNI

1

41450804C

2

47258459Z

3

41448615Q

4

47252932F

5

41456908Y

6

46959825N

7

47251713F

8

47405581M

9

48198788B

10

46955546B

11

43630306L
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RESOLC:
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3.- D’acord amb els antecedents assenyalats i fent ús de les atribucions que m’atorga
l’article 21.1 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,

Número: 2020-4596 Data: 18/08/2020

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

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: Titular: Sra. María Paz Hernández Venero
Suplent: Sra. María Mercedes Marí Marí
Vocal:
Titular: Sra. Mònica Torrents Bardou
Suplent: Sra. María Pilar Escandell Juan
Vocal:
Titular: Sra. María Cristina Castro Luengo
Suplent: Sra. Luisa Sánchez Asensio

L’ALCALDE
(document signat electrònicament al marge)

En don fe,
EL SECRETARI ACCTAL.
(document signat electrònicament al marge)
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Eivissa,

DECRET

QUART- 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.

Número: 2020-4596 Data: 18/08/2020

TERCER.- Convocar la comissió de valoració i a les persones aspirants admeses, per
a la realització de l'exercici previst a la base 6.1 de la convocatòria, el dia 25 d’agost
de 2020 a les 9:00 hores, al carrer de Canàries núm. 35, Edifici Sa Colomina, Torre
2 , 4t Pis.

