Expedient núm.

Procediment

9613/2022

Convocatòria i proves per a la selecció no definitiva/temporal
d’empleats públics

Resolució núm. 2022-5529 de data 02/06/2022, per la qual s'aprova la llista provisional
de persones aspirants admeses i excloses, es nomenen els membres de la Comissió
de Valoració i es convoca per a la realització del primer exercici per a la constitució
d'una borsa de treball de tècnic/a 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.
La regidora delegada, el dia 2 de juny de 2022 ha dictat la següent resolució:
"DECRET:
1. Atès que per decret d'Alcaldia núm. 2022-0402 de data 31/03/2022 es va aprovar la
convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a de gestió de processos i
millora continua, per ocupar el lloc de treball de tècnic/a 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, que ha estat publicat al BOIB núm. 46 de data 5 d’ abril de 2022.
2. Atès que ha finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el
procediment selectiu.
3. D'acord amb els antecedents assenyalats i fent ús de les atribucions que m'han estat
delegades mitjançant el Decret d'Alcaldia núm. 2020-1083 de data 19 de febrer de 2020
(BOIB núm. 29 de 7/03/2020),
RESOLC:
PRIMER. Aprovar llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés
selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a de gestió de processos i
millora continua.
Aquesta llista provisional de persones aspirants es considerarà automàticament elevada a
definitiva si no es presenten reclamacions.
LLISTA DE PERSONES ADMESES:

NÚM

DNI

1

47251645P

2

41454200N

3

44872018F
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ANUNCI

4

46958025Y

5

41456150F

6

47254284W

7

41452848V

8

46950859Q

9

41460570B

10

33464345N

11

47251742J

12

41458036F

13

41449854J

14

41453737D

15

47259853M

16

47252953M

17

43138801R

18

41454202Z

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.
Suplent: Sr. Joaquim Roca Mata
Vocal:

Titular: Sra. Mónica Torres Torres
Suplent: Sra. Eva Maria Riera Lock

Vocal:

Titular: Sra. Rosalina Gurrea Barricarte
Suplent: Sra. Margalida Torres Planells

Assessors: Sra. Matilde Manzano Costa
Sr. Sergio Pérez Ayala
TERCER. Convocar la comissió de valoració i a les persones aspirants admeses, per a la
realització del exercici previst a la base 6.1.1 de la convocatòria, el dia 10 de juny de 2022 a
les 8:30 hores, al carrer de Canàries núm. 35, Edifici Sa Colomina, Torre II, quart pis.
QUART. Ordenar la publicació d'aquesta resolució al tauler d'anuncis de la seu electrònica
de l'Ajuntament d'Eivissa (https://eivissa.sedelectronica.es) i a la pàgina web municipal
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President: Titular: Sr. Antonio Pérez Barrios

(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.
Eivissa,
En don fe,
LA REGIDORA DELEGADA

EL SECRETARI ACCTAL.

(document signat electrònicament al marge) (document signat electrònicament al marge)".
Eivissa,
LA REGIDORA DELEGADA
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