1.- Atès que en data 10/06/2016 es va dictar el Decret d’Alcaldia núm. 2016-3272
mitjançant el qual es van aprovar la convocatòria de la constitució d'una borsa de
treball de tècnic de gestió de processos i millora continua per cobrir amb caràcter
temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament
d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició,
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 76 de data 16/06/2016.

3.- Atès que la Sra. Maria Teresa Mar Ribas, va presentar dins el termini per
al·legacions sol·licitud de rectificació del llistat d’admesos al no estar inclosa en la llista
d’admesos. Atès que realitzades les comprovacions corresponents, la Sra. Maria
Teresa Mar Ribas va presentar dins el termini establert per presentació de sol·licituds,
concretament el dia 22/06/2016, en el registre d’entrada de l’Ajuntament amb núm.
2016-E-RC-15784, la sol·licitud i la documentació per formar part en en procés
selectiu, però aquesta no va ser inclosa en la llista provisional d’admesos i exclosos.
4.- D’acord amb els antecedents assenyalats i fent ús de les atribucions que m'han
estat delegades mitjançant el Decret d'Alcaldia núm. 2015-3954 de data 24 de juny de
2015 (BOIB núm. 104 de 11/07/2015)

Número : 2016-5102 Data : 09/09/2016

2.- Atès que en data 01/09/2016 es va dictar el Decret d’Alcaldia núm. 2016-4940
mitjançant el qual es va aprovar la llista provisional d'aspirants ADMESOS i
EXCLOSOS del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic de
gestió de processos i millora continua per cobrir amb caràcter temporal necessitats
urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa.

DECRET

RESOLC:
PRIMER: Estimar les al·legacions presentada ressenyades en la part expositiva de la
presente resolució i en conseqüència incloure a la Sra. Maria Teresa Mar Ribas en el
llistat d’admesos.
SEGON: Aprovar la llista definitiva d'aspirants ADMESOS i EXCLOSOS del procés
selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic de gestió de processos i
millora continua per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de
prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa
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DECRET

DNI

REALITZACIÓ
PROVA CATALÀ

ADMÈS

1

46955511E

SI

SI

2

41450008Y

NO

SI

3

46953990L

SI

SI

4

41454202Z

NO

SI

5

33467236M

NO

SI

6

78525769C

SI

SI

7

46953670K

NO

SI

8

46957122T

NO

SI

9

47251784D

NO

SI

DECRET

NÚM.

LLISTA D'EXCLOSOS
No n'hi ha.

Número : 2016-5102 Data : 09/09/2016

LLISTAT ADMESOS:

Eivissa,
En don fe,

LA REGIDORA DELEGADA
(document signat electrònicament al marge)

EL SECRETARI ACCTAL.
(document signat electrònicament al marge)
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TERCER: 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).

