
 

 

ANUNCI

 

Resolució de data  11 d’agost de 2016 ,  per  la qual  s'aprova llista provisional 
d’aspirants ADMESOS i EXCLOSOS del procés selectiu per a la constitució d'una 
borsa  de  treball  d’assistents  socials  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 per a l’acompliment del lloc de treball de treballador/a social

La regidora delegada, el dia 11 d’agost de 2016 ha dictat la següent resolució:

“DECRET:

1.-  Atès que en data 24/05/2016 es va dictar el  Decret  d’Alcaldia núm. 2016-2886 
mitjançant el qual es van aprovar les bases i la convocatòria de la constitució d'una 
borsa  de  treball  d'assistents  socials  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, per a l'acompliment del lloc de 
treball de treballador/a social, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) 
núm. 71 de data 07/06/2016.

2.-  Atès que en data 27/06/2016 es va dictar el  Decret  d’Alcaldia núm. 2016-3678 
mitjançant el qual es van estimar els recursos de reposició presentats contra les bases 
de la convocatòria de referència, donant lloc a la modificació del punt 2.1.e) de la base 
segona i del punt 4 de l’annex I Barem de mèrits de la convocatòria, publicat en el  
Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 89 de data 14/07/2016.

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

4.-  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 d’aspirants ADMESOS i EXCLOSOS del procés 
selectiu per  la constitució  d'una borsa de treball d'assistents socials 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, per a l'acompliment del lloc de treball de treballador/a social.

Aquesta  llista  provisional  d’aspirants  es  considerarà  automàticament  elevada  a 
definitiva si no es presenten reclamacions:

 



 

LLISTA D'ADMESOS

NÚM. D.N.I.
REALITZACIÓ

PROVA CATALÀ

1 47650478K NO

2 47254295J NO

3 75141242N SI

4 47250783C NO

5 43159048P NO

6 41457417D NO

7 46959532H NO

8 46953304T NO

9 48437430M NO

10 47700760W NO

11 17738514V NO

12 46774402S NO

13 47254958D NO

14 47260115Z NO

15 47250035P NO

16 47251977H SI

17 47256444T SI

18 47252955F NO

19 46951271Z NO

20 48892271K NO

21 76081807S SI

 



 

22 71653648T SI

23 38845304Y NO

24 41459560J SI

25 76625843D NO

26 46957333G NO

27 24380445P NO

28 47251784D NO

29 20796545Z NO

30 47259208G NO

31 47252318Z NO

32 14309185B NO

33 46951517F NO

34 73395062S SI

35 46954822T NO

36 05701565A SI

37 05698573R SI

38 38062628C NO

39 39862495E NO

40 48198100J NO

41 29202269C NO

42 49414033M SI

43 08828253W SI

 



 

 

LLISTA D'EXCLOSOS

No n'hi ha 

SEGON.- Nomenar  els  membres  de  la  Comissió  de  Valoració  conforme  la  base 
cinquena de la convocatòria.

President/a: Titular: Elena Pérez Pérez

                     Suplent: Xavier Vilamanyà Carmona

Vocal :          Titular: María Montserrat Baraldés Santasusana

                     Suplent: Mònica Torrents Bardou  

Vocal:           Titular: María de las Heras Cirera

                     Suplent: : Eulàlia Chamorro Alaez

Assessora Tècnica prova de català: Margarita Torres Planells
 

TERCER.- Convocar la Comissió de Valoració i  els aspirants admesos 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 17 d’agost de 2016 a les 09:00 
hores al carrer de Canàries núm. 35, Edifici Sa Colomina, Torre 2 , 4t. Pis 

QUART.- Convocar la comissió de valoració, els aspirants admesos que  han acreditat 
el coneixement de la llengua catalana exigit, i aquells que siguin  declarats 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 d'agost de 2016, a les 09:00 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.

Eivissa, 11 d’agost de 2016 LA REGIDORA DELEGADA Estefania Torres Sánchez En 
don fe,  EL SECRETARI ACCTAL. Juan Orihuela Romero

Eivissa,

 

LA REGIDORA DELEGADA

(document signat electrònicament al marge) 
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