
 

 

ANUNCI

 

Resolució de data 07/11/2016 per la qual s'aprova la llista de persones ADMESES 
i EXCLOSES del procés selectiu per a la  constitució d'una borsa de treball de 
zelador turístic i comercial  per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats 
urgents  i  inajornables  de  prestació  de  serveis  a  l'Ajuntament  d'Eivissa,  pel 
procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

 

La regidora delegada, el dia 07/11/2016 ha dictat la següent resolució:

 

” DECRET:

1.- Atès que per decret d'Alcaldia núm. 2016-2885 de data 24/05/2016 es van aprovar 
les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de zelador turístic i 
comercial per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents de contractació 
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. 71 de 
data 07/06/2016.

2.-  Atès que en data 20/06/2016 (RGE núm. 2016-E-RC-15544) el Sr. Eric Escalona 
Martín,  personal  laboral  d'aquest  Ajuntament,  va  presentar  un  escrit  com  a 
representant d'UGT, mitjançant el qual va impugnar el  procés selectiu i va sol·licitar la 
seva  paralització.  En  resum va  exposar  que  el  procés selectiu  no  s'ha  posat  en 
coneixement  ni  s'ha aprovat  pel  comitè d'empresa d'aquest  Ajuntament i  que certs 
punts  son  incorrectes  i  inadmissibles;  titulació  exigida  inferior  a  la  legal  (graduat 
escolar), requisits que en anteriors processos eren mèrits i requisits per damunt de la 
seva categoria professional,
 

3.- Atès que el mateix dia el Sr. Eric Escalona Martín va presentar un altre escrit (RGE 
2016-E-RC-15545) mitjançant el qual va sol·licitar que les esmentades bases siguin 
aprovades pel comitè d'empresa i que el departament de Recursos Humans informi de 
tots els processos al comitè d'empresa.

4.- Atès que a la vista de l'informe dels serveis jurídics municipals de data 4 d’agost de 
2016.  es  va  resoldre  per  decret  d'Alcaldia  núm.  2016-5145  de  data  14/09/2016, 
desestimar els recursos de reposició interposats pel Sr. Eric Escalona Martín   que va  
presentar  com a representant d'UGT.

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

 

6.-  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)

 

 



 

RESOLC: 

 

PRIMER.- Aprovar la llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES 
del  procés selectiu  per a la  constitució d'una borsa de treball  de zelador turístic  i 
comercial  per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents de contractació 
a  l'Ajuntament  d'Eivissa,  pel  procediment  de  selecció  mitjançant  el  sistema  de 
concurs-oposició.

 

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

 

 

LLISTA DE PERSONES ADMESES 

 

NÚM. LLINATGES I NOM DNI
REALITZACIÓ

PROVA CATALÀ
ADMÈS

1 CABELLO PEREZ DE TULEDA ISMAEL 46952033V SI SI

2 SALINAS SIMONI ARIEL ALFREDO 49417608S SI SI

3 MAYANS PRATS SANDRA MARIA 41455046F SI SI

4 ORTIZ MARI JULIAN 41444612S SI SI

5 VARGAS RIBAS GLORIA 41442410K SI SI

6 ROMERO GARCIA ANDRES JESUS 40347419Z SI SI

7 IBAÑEZ PULIDO BLASA 41459007N NO SI

8 MORATO ESCALE Mª TERESA 77098063Q NO SI

9 TUR FERRER SANDRA 41454442R NO SI

10 GUERRERO HARO JOSEFA 46515786B NO SI

11 ROSADO ESCUDERO JUAN FRANCISCO 41458530H NO SI

12 FERRAGUT GUASCH JOANA MARIA 41451331H SI SI

13 PRATS BARRETO MARIA NIEVES 41454783C NO SI

14 CASTRO SEQUEIRO JUAN JOSE 41457963A SI SI

15 MATUTES PASCUAL MANZANO 41455350N NO SI

 



 

16
HERNANDEZ MENENDEZ  JUAN 
MANUEL 50178609S SI SI

 

 

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/a: Titular: Tomas París Hidalgo

                     Suplent: Jose Manuel Navas Arco

Vocal:           Titular: Maria Mercedes Marí Mari

                     Suplent: Maria  Rosa Canals Bonet

Vocal:           Titular: Eva Maria Saez Santamaria

                     Suplent: Isabel Marí Tur 

Assessora Tècnica prova de català: Margarita Torres Planells

TERCER.- Convocar la Comissió de Valoració i les persones aspirants admeses 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 16 de novembre de 2016 a 
les 09:30 hores al carrer de Canàries núm. 35, Edifici Sa Colomina, Torre 2 , 4t. Pis.
 

QUART.- Convocar la comissió de valoració, les persones aspirants admeses que han 
acreditat el coneixement de la llengua catalana exigit, i aquelles que siguin declarades 
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 23 de novembre de 2016 a les 09:30 
hores, al carrer de  Canàries núm. 35, Edifici Sa Colomina, Torre 2 , 4t. Pis.

 

CINQUÈ.-  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.

 

http://www.eivissa.es/


 

Eivissa, 

                                                                                              En don fe,

 

LA REGIDORA DELEGADA                                                EL SECRETARI ACCTAL.

(document signat electrònicament al marge)           (document signat electrònicament al marge)” 

 

 

 

.

  

Eivissa,

 

LA REGIDORA DELEGADA

(document signat electrònicament al marge)
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