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15. Els Patronats Municipals. Aplicacions en premsa
Anuncis oficials

Normativa gràfica de l’Ajuntament d’Eivissa

15.1 Formats habituals d’aplicació d’anunci, ban i edicte.

a. Diario de Ibiza, les mides recomanades, segons el seu modulatge*, són les següents:
(* Alçada per amplada).
 
• 2x1 = 64,2 x 46,2 mm. 
• 3x2 = 98,81 x 96,6 mm.
• 5x2 = 166,1 x 96,6 mm.

Aquestes mides provenen del mòdul establert del Diario de Ibiza.

b. Periódico de Ibiza, les mides recomanades, segons el seu modulatge*, són les següents:
(* Alçada per amplada).

• 2x1 = 64 x 38 mm. 
• 3x2 = 96 x 82 mm.
• 5x2 = 160 x 82 mm.

Aquestes mides provenen del mòdul establert del diari (ex-Última Hora).

15.2 Normativa per a l’enviament de material publicitari als diaris.

a. Documents gràfics: 
Es podràn enviar els documents en suports ZIP, (format comprimit), Disc òptic, o mitjançant correu 
electrònic al corresponent departament de publicitat. Els documents han d’estar realitzats en 
Illustrator (amb text traçat), o bé Photoshop, tant per a entorn Macintosh com per PC. 

Qualsevol arxiu realitzat amb un altre tipus d’aplicació s’hauràn d’exportar prèviament als formats: Tiff, 
Eps, Jpg. Tots els arxius han d’adjuntar les imatges i els tipus de lletres utilitzats, així com una prova 
impresa amb bona qualitat de l’original en paper, per poder verificar el contengut de l’anunci.

b. Recomanacions:
Color CMYK: 200 ppp. / Escala de grisos: 200 ppp. / Línia o mapa de bits: 800 ppp. Les mides de l’anunci 
s’han d’ajustar perfectament a la dimensió de la publicació.



15.3 Composició de les Plantilles per als formats habituals d’aplicació.
Per a la utilització d’aquestes plantilles només cal escollir el format més adequat i substituir el 
text, les mides ja estan adaptades a les vigents de cada diari.

Només cal substituir el text respectant el tipus de lletra. Respecte a la dimensió de la 
informació queda en mans del dissenyador, segons espai i quantitat d’informació.

No obstant això, adjuntem les directriús per a la correcta composició:

15.4 Elements gràfics de les diferents identitats visuals:
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PATRONAT DE MÚSICA

IMATGE CORPORATIVA
(logotip del Patronat)

SÍMBOL

PATRONAT DEL MUSEU
D’ART CONTEMPORANI D’EIVISSA

PATRONAT D’ESPORTS
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Capçalera:

Per calcular la proporció més adequada, situarem la imatge principal, l'escut de l’Ajuntament, amb un marge 
mínim d'1,5 mm respecte a la vora superior de l'anunci, amb un tamany orientatiu per a cada tipus de format de 
l’anunci (Línia A).
Les línies x - y ens serviràn com a referència orientativa complementària 
(es corresponen amb l’alçada del text “Ajuntament d’Eivissa”).
Línia B: marca l’alçada màxima que haurà de tenir la imatge secundària (logotip del Patronat).
Línia C: ens servirà com a referència per a l’inici del text de l’anunci (distància orientativa, en funció del volum de 
text).

Fons de l’anunci:

L'anunci es construeix sobre 
un fons degradat lineal del 0 al 20% de negre. 
(Pantone Black).

La marca d'aigua:

Utilitzarem el símbol identificatiu de 
cada logotip per crear una marca d'aigua 
(en blanc) sobre el fons degradat.

Alinearem la marca d'aigua en el marge 
inferior dret de l'anunci 
i escalarem el símbol fins a alinear-ho 
amb el marge esquerre del logotip 
del patronat (Línia D).

A.- Marge superior mínim:1,5 mm (Diario de Ibiza) i 1 mm (Periódico de Ibiza) 
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Format 2 x 1 Diari de Ibiza 
Alçada: 12,47 mm
Amplada: 21,056 m 

Format 2 x 1 Periódico de Ibiza 
Alçada: 18,036 mm
Amplada: 11,004 mm



15. Els Patronats Municipals. Aplicacions en premsa
Anuncis oficials

Normativa gràfica de l’Ajuntament d’Eivissa

Arial Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890.,;:!&()/$

Arial Negra

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890.,;:!&()/$

Arial Cursiva

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890.,;:!&()/$

Tipografia i Aplicació tipogràfica als anuncis oficials del Patronats Municipals

Arial, es pot utilitzar en totes les seues declinacions: Light, regular, condensada, cursiva i negreta.
Útil en qualsevol tipus de document per a l’autoedició, i sempre que es pugui, utilitzarem un 
cos de text de 10, i 6 punts com a mínim, per garantir la seva legibilitat.
En funció del tamany del text, optarem per formats d’anunci majors.

Com a alineació preferida del paràgraf, utilitzarem el format text justificat, 
amb la darrera línia a l'esquerra.

Times New Roman, es pot utilitzar en totes les seues declinacions: 
Light, regular, condensada, cursiva i negreta.
Útil per a les aplicacions més solemnes.

Tipografies

• Arial
• Times New Roman
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2x1 Diario de Ibiza

PATRONAT DE MÚSICA

PATRONAT DEL MACE

PATRONAT D’ESPORTS

2x1 Periódico de Ibiza

Atès que s’ha de procedir a la realització de proves 
selectives mitjançant concurs-oposició per a la creació 
d’una BORSA DE FEINA per a la contractació temporal 
d’ENCARREGATS/DES DE NETEJA, quedan exposades 
al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

El que es fa públic per al general coneixement; les 
persones interessades poden presentar les seues 
sol·licituds al registre d’Entrada de l’Ajuntament 
(c/Castella, núm. 19 o Plaça d’Espanya, núm. 1) abans 
de les 14 hores del desè dia natural des de la 
publicació del present anunci.

Els requisits mínims dels aspirants i més detalls figuren 
a les bases que es troben de manifest a l’Ajuntament.

Eivissa, 2 de novembre de 2001
L’Alcalde-acctal. Nom i Cognoms

Atès que s’ha de procedir a la realització de proves 

selectives mitjançant concurs-oposició per a la 

creació d’una BORSA DE FEINA per a la contractació 

temporal d’ENCARREGATS/DES DE NETEJA, quedan 

exposades al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

El que es fa públic per al general coneixement; les 

persones interessades poden presentar les seues 

sol·licituds al registre d’Entrada de l’Ajuntament 

(c/Castella, núm. 19 o Plaça d’Espanya, núm. 1) abans 

de les 14 hores del desè dia natural des de la 

publicació del present anunci.

Els requisits mínims dels aspirants i més detalls 

figuren a les bases que es troben de manifest a 

l’Ajuntament.

Eivissa, 2 de novembre de 2001

L’Alcalde-acctal. Nom i Cognoms

Atès que s’ha de procedir a la realització de proves 
selectives mitjançant concurs-oposició per a la creació 
d’una BORSA DE FEINA per a la contractació temporal 
d’ENCARREGATS/DES DE NETEJA, quedan exposades 
al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

El que es fa públic per al general coneixement; les 
persones interessades poden presentar les seues 
sol·licituds al registre d’Entrada de l’Ajuntament 
(c/Castella, núm. 19 o Plaça d’Espanya, núm. 1) abans 
de les 14 hores del desè dia natural des de la 
publicació del present anunci.

Els requisits mínims dels aspirants i més detalls figuren 
a les bases que es troben de manifest a l’Ajuntament.

Eivissa, 2 de novembre de 2001
L’Alcalde-acctal. Nom i Cognoms

Atès que s’ha de procedir a la realització de proves 

selectives mitjançant concurs-oposició per a la 

creació d’una BORSA DE FEINA per a la contractació 

temporal d’ENCARREGATS/DES DE NETEJA, quedan 

exposades al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

El que es fa públic per al general coneixement; les 

persones interessades poden presentar les seues 

sol·licituds al registre d’Entrada de l’Ajuntament 

(c/Castella, núm. 19 o Plaça d’Espanya, núm. 1) abans 

de les 14 hores del desè dia natural des de la 

publicació del present anunci.

Els requisits mínims dels aspirants i més detalls 

figuren a les bases que es troben de manifest a 

l’Ajuntament.

Eivissa, 2 de novembre de 2001

L’Alcalde-acctal. Nom i Cognoms

Atès que s’ha de procedir a la realització de proves 
selectives mitjançant concurs-oposició per a la creació 
d’una BORSA DE FEINA per a la contractació temporal 
d’ENCARREGATS/DES DE NETEJA, quedan exposades 
al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

El que es fa públic per al general coneixement; les 
persones interessades poden presentar les seues 
sol·licituds al registre d’Entrada de l’Ajuntament 
(c/Castella, núm. 19 o Plaça d’Espanya, núm. 1) abans 
de les 14 hores del desè dia natural des de la 
publicació del present anunci.

Els requisits mínims dels aspirants i més detalls figuren 
a les bases que es troben de manifest a l’Ajuntament.

Eivissa, 2 de novembre de 2001
L’Alcalde-acctal. Nom i Cognoms

Atès que s’ha de procedir a la realització de proves 

selectives mitjançant concurs -oposició per a la 

creació d’una BORSA DE FEINA per a la contractació 

temporal d’ENCARREGATS/DES DE NETEJA, quedan 

exposades al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

El que es fa públic per al general coneixement; les 

persones interessades poden presentar les seues 

sol·licituds al registre d’Entrada de l’Ajuntament 

(c/Castella, núm. 19 o Plaça d’Espanya, núm. 1) abans 

de les 14 hores del desè dia natural des de la 

publicació del present anunci.

Els requisits mínims dels aspirants i més detalls 

figuren a les bases que es troben de manifest a 

l’Ajuntament.

Eivissa, 2 de novembre de 2001

L’Alcalde-acctal. Nom i Cognoms

15.4 Plantilles anuncis:
Només cal substituir el text respectant el tipus de lletra. 
Respecte a la dimensió de la informació queda en mans del dissenyador, segons espai.



Atès que s’ha de procedir a la realització de proves selectives 
mitjançant concurs-oposició per a la creació d’una BORSA 
DE FEINA per a la contractació temporal 
d’ENCARREGATS/DES DE NETEJA, quedan exposades al 
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça 
d’Espanya, núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural 
des de la publicació del present anunci.

Els requisits mínims dels aspirants i més detalls figuren a 
les bases que es troben de manifest a l’Ajuntament.

Eivissa, 2 de novembre de 2001
L’Alcalde-acctal. Nom i Cognoms

2x1 Periódico de Ibiza
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PATRONAT DE MÚSICA D’EIVISSA
Format: 3x2 Diario de Ibiza

Format:3x2 Periódico de 
Ibiza

Atès que s’ha de procedir a la realització de proves selectives 
mitjançant concurs-oposició per a la creació d’una BORSA DE FEINA 
per a la contractació temporal d’ENCARREGATS/DES DE NETEJA, 
quedan exposades al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça d’Espanya, 
núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural des de la 
publicació del present anunci.

Els requisits mínims dels aspirants i més detalls figuren a les bases 
que es troben de manifest a l’Ajuntament.

Eivissa, 2 de novembre de 2001
L’Alcalde-acctal. Nom i Cognoms



Atès que s’ha de procedir a la realització de proves selectives 
mitjançant concurs-oposició per a la creació d’una BORSA 
DE FEINA per a la contractació temporal 
d’ENCARREGATS/DES DE NETEJA, quedan exposades al 
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça 
d’Espanya, núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural 
des de la publicació del present anunci.

Els requisits mínims dels aspirants i més detalls figuren a 
les bases que es troben de manifest a l’Ajuntament.

Eivissa, 2 de novembre de 2001
L’Alcalde-acctal. Nom i Cognoms
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PATRONAT DEL MUSEU D’ART CONTEMPORANI D’EIVISSA
Format: 3x2 Diario de Ibiza

Atès que s’ha de procedir a la realització de proves selectives 
mitjançant concurs-oposició per a la creació d’una BORSA DE FEINA 
per a la contractació temporal d’ENCARREGATS/DES DE NETEJA, 
quedan exposades al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça d’Espanya, 
núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural des de la 
publicació del present anunci.

Els requisits mínims dels aspirants i més detalls figuren a les bases 
que es troben de manifest a l’Ajuntament.

Eivissa, 2 de novembre de 2001
L’Alcalde-acctal. Nom i Cognoms

Format: 3x2 Periódico de Ibiza



Atès que s’ha de procedir a la realització de proves selectives 
mitjançant concurs-oposició per a la creació d’una BORSA DE FEINA 
per a la contractació temporal d’ENCARREGATS/DES DE NETEJA, 
quedan exposades al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça d’Espanya, 
núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural des de la 
publicació del present anunci.

Els requisits mínims dels aspirants i més detalls figuren a les bases 
que es troben de manifest a l’Ajuntament.

Eivissa, 2 de novembre de 2001
L’Alcalde-acctal. Nom i Cognoms
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VERSIÓ HORITZONTAL LOGO PATRONAT MACE:
Format: 3x2 Diario de Ibiza

Atès que s’ha de procedir a la realització de proves selectives 
mitjançant concurs-oposició per a la creació d’una BORSA 
DE FEINA per a la contractació temporal 
d’ENCARREGATS/DES DE NETEJA, quedan exposades al 
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça 
d’Espanya, núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural 
des de la publicació del present anunci.

Els requisits mínims dels aspirants i més detalls figuren a 
les bases que es troben de manifest a l’Ajuntament.

Eivissa, 2 de novembre de 2001
L’Alcalde-acctal. Nom i Cognoms

Format: 3x2 Periódico de Ibiza
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PATRONAT D’ESPORTS D’EIVISSA
Format: 3x2 Diario de Ibiza

Format: 3x2 Periódico de Ibiza 
(exÚltima Hora)

Atès que s’ha de procedir a la realització de proves selectives 
mitjançant concurs-oposició per a la creació d’una BORSA DE FEINA 
per a la contractació temporal d’ENCARREGATS/DES DE NETEJA, 
quedan exposades al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça d’Espanya, 
núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural des de la 
publicació del present anunci.

Els requisits mínims dels aspirants i més detalls figuren a les bases 
que es troben de manifest a l’Ajuntament.

Eivissa, 2 de novembre de 2001
L’Alcalde-acctal. Nom i Cognoms

Atès que s’ha de procedir a la realització de proves selectives 
mitjançant concurs-oposició per a la creació d’una BORSA 
DE FEINA per a la contractació temporal 
d’ENCARREGATS/DES DE NETEJA, quedan exposades al 
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça 
d’Espanya, núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural 
des de la publicació del present anunci.

Els requisits mínims dels aspirants i més detalls figuren a 
les bases que es troben de manifest a l’Ajuntament.

Eivissa, 2 de novembre de 2001
L’Alcalde-acctal. Nom i Cognoms
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PATRONAT DE MÚSICA
Format: 5x2 Diario de Ibiza

Atès que s’ha de procedir a la realització de proves selectives 
mitjançant concurs-oposició per a la creació d’una BORSA 
DE FEINA per a la contractació temporal 
d’ENCARREGATS/DES DE NETEJA, quedan exposades al 
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça 
d’Espanya, núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural 
des de la publicació del present anunci.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça 
d’Espanya, núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural 
des de la publicació del present anunci.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça 
d’Espanya, núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural 
des de la publicació del present anunci.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça 
d’Espanya, núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural 
des de la publicació del present anunci.

Els requisits mínims dels aspirants i més detalls figuren a 
les bases que es troben de manifest a l’Ajuntament.

Eivissa, 2 de novembre de 2001
L’Alcalde-acctal. Nom i Cognom
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Atès que s’ha de procedir a la realització de proves selectives 
mitjançant concurs-oposició per a la creació d’una BORSA DE FEINA 
per a la contractació temporal d’ENCARREGATS/DES DE NETEJA, 
quedan exposades al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça d’Espanya, 
núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural des de la 
publicació del present anunci.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça d’Espanya, 
núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural des de la 
publicació del present anunci.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça d’Espanya, 
núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural des de la 
publicació del present anunci.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça d’Espanya, 
núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural des de la 
publicació del present anunci.

Els requisits mínims dels aspirants i més detalls figuren a les bases 
que es troben de manifest a l’Ajuntament.

Eivissa, 2 de novembre de 2001
L’Alcalde-acctal. Nom i Cognom

Format: 5x2 Periódico de Ibiza (exÚltima Hora)



15. Els Patronats Municipals. Aplicacions en premsa
Comunicats oficials

Normativa gràfica de l’Ajuntament d’Eivissa

PATRONAT DEL
MUSEU D’ART CONTEMPORANI D’EIVISSA (MACE)
Format: 5x2 Diario de Ibiza
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Atès que s’ha de procedir a la realització de proves selectives 
mitjançant concurs-oposició per a la creació d’una BORSA 
DE FEINA per a la contractació temporal 
d’ENCARREGATS/DES DE NETEJA, quedan exposades al 
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça 
d’Espanya, núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural 
des de la publicació del present anunci.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça 
d’Espanya, núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural 
des de la publicació del present anunci.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça 
d’Espanya, núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural 
des de la publicació del present anunci.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça 
d’Espanya, núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural 
des de la publicació del present anunci.

Els requisits mínims dels aspirants i més detalls figuren a 
les bases que es troben de manifest a l’Ajuntament.

Eivissa, 2 de novembre de 2001
L’Alcalde-acctal. Nom i Cognom

Atès que s’ha de procedir a la realització de proves selectives 
mitjançant concurs-oposició per a la creació d’una BORSA DE FEINA 
per a la contractació temporal d’ENCARREGATS/DES DE NETEJA, 
quedan exposades al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça d’Espanya, 
núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural des de la 
publicació del present anunci.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça d’Espanya, 
núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural des de la 
publicació del present anunci.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça d’Espanya, 
núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural des de la 
publicació del present anunci.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça d’Espanya, 
núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural des de la 
publicació del present anunci.

Els requisits mínims dels aspirants i més detalls figuren a les bases 
que es troben de manifest a l’Ajuntament.

Eivissa, 2 de novembre de 2001
L’Alcalde-acctal. Nom i Cognom

Format: 5x2 Periódico de Ibiza (exÚltima Hora)



Atès que s’ha de procedir a la realització de proves selectives 
mitjançant concurs-oposició per a la creació d’una BORSA DE FEINA 
per a la contractació temporal d’ENCARREGATS/DES DE NETEJA, 
quedan exposades al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça d’Espanya, 
núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural des de la 
publicació del present anunci.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça d’Espanya, 
núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural des de la 
publicació del present anunci.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça d’Espanya, 
núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural des de la 
publicació del present anunci.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça d’Espanya, 
núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural des de la 
publicació del present anunci.

Els requisits mínims dels aspirants i més detalls figuren a les bases 
que es troben de manifest a l’Ajuntament.

EiEivissa, 2 de novembre de 2001
L’Alcalde-acctal. Nom i Cognom

15. Els Patronats Municipals. Aplicacions en premsa
Anuncis oficials

Normativa gràfica de l’Ajuntament d’Eivissa

PATRONAT DEL MACE (VERSIÓ HORIZONTAL)
Format: 5x2 Diario de Ibiza

Atès que s’ha de procedir a la realització de proves selectives 
mitjançant concurs-oposició per a la creació d’una BORSA 
DE FEINA per a la contractació temporal 
d’ENCARREGATS/DES DE NETEJA, quedan exposades al 
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça 
d’Espanya, núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural 
des de la publicació del present anunci.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça 
d’Espanya, núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural 
des de la publicació del present anunci.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça 
d’Espanya, núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural 
des de la publicació del present anunci.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça 
d’Espanya, núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural 
des de la publicació del present anunci.

Els requisits mínims dels aspirants i més detalls figuren a 
les bases que es troben de manifest a l’Ajuntament.

Eivissa, 2 de novembre de 2001
L’Alcalde-acctal. Nom i Cognom

Format: 5x2 Periódico de Ibiza (exÚltima Hora)



15. Els Patronats Municipals. Aplicacions en premsa
Anuncis oficials

Normativa gràfica de l’Ajuntament d’Eivissa

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
Format: 5x2 Diario de Ibiza

Atès que s’ha de procedir a la realització de proves selectives 
mitjançant concurs-oposició per a la creació d’una BORSA DE FEINA 
per a la contractació temporal d’ENCARREGATS/DES DE NETEJA, 
quedan exposades al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça d’Espanya, 
núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural des de la 
publicació del present anunci.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça d’Espanya, 
núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural des de la 
publicació del present anunci.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça d’Espanya, 
núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural des de la 
publicació del present anunci.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça d’Espanya, 
núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural des de la 
publicació del present anunci.

Els requisits mínims dels aspirants i més detalls figuren a les bases 
que es troben de manifest a l’Ajuntament.

Eivissa, 2 de novembre de 2001
L’Alcalde-acctal. Nom i Cognom

Atès que s’ha de procedir a la realització de proves selectives 
mitjançant concurs-oposició per a la creació d’una BORSA 
DE FEINA per a la contractació temporal 
d’ENCARREGATS/DES DE NETEJA, quedan exposades al 
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça 
d’Espanya, núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural 
des de la publicació del present anunci.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça 
d’Espanya, núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural 
des de la publicació del present anunci.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça 
d’Espanya, núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural 
des de la publicació del present anunci.

El que es fa públic per al general coneixement; les persones 
interessades poden presentar les seues sol·licituds al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament (c/Castella, núm. 19 o Plaça 
d’Espanya, núm. 1) abans de les 14 hores del desè dia natural 
des de la publicació del present anunci.

Els requisits mínims dels aspirants i més detalls figuren a 
les bases que es troben de manifest a l’Ajuntament.

Eivissa, 2 de novembre de 2001
L’Alcalde-acctal. Nom i Cognom

Format: 5x2 Periódico de Ibiza (exÚltima Hora)


