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Per resolució de la consellera executiva del Departament d'Interior, Comerç, Indústria i
Relacions Institucionals núm. 2016000179 de data 6 d'abril de 2016, s'ha disposat
l'aprovació del següent:
Ateses les bases específiques per a la creació d’una borsa d'enginyers/eres de camins,
canals i ports, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió
urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d'Eivissa, aprovades per resolució de la
consellera executiva del Departament d'Interior, Comerç, Indústria i Relacions Institucionals
núm. 2016000022 de data 14 de gener de 2016, publicades en el BOIB núm. 14, de data 28
de gener de 2016.
Atès que ha conclòs el termini de presentació de sol·licituds.
Vist l'informe proposta de la cap de Secció de Recursos Humans amb el vist i conforme del
secretari tècnic de Turisme, Interior, Territori i Mobilitat de data 5 d'abril de 2016.
En ús de les facultats que tenc conferides, d’acord amb el que preveu l’apartat primer. k) del
Decret de Presidència núm. 287/2015, de data 8 de juliol (BOIB núm. 103, de data 10 de
juliol), de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell
Insular d’Eivissa,
RESOLC
Primer.- Aprovar la llista de persones admeses i excloses al procés selectiu per a la creació
d’una borsa d'enginyers/eres de camins, canals i ports per cobrir interinament o
temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del
Consell Insular d’Eivissa, de conformitat amb la base quarta de les bases generals que
regiran les proves selectives per cobrir interinament i amb caràcter urgent places vacants de
personal (BOCAIB núm. 75, de 23-06-1992), que seguidament es detalla:
PERSONES ASPIRANTS ADMESES:
ORDRE
ALFABÈTI
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

NÚM.
COGNOMS I NOM
ENTRAD
A
2496
AGUILAR
FERNÁNDEZ,
EVA
MARÍA
2674
ASTOL PONS, JUAN
2529
BODDOHI BONET, ARIAN
2528
DOMINGO GORRIZ, PABLO
3160
ENCARNACIÓN
MARTÍNEZ,
ENRIC
2932
GUZMAN GUZMAN, ASCENSIÓN
2629
LOBATO RUBIO, SARA
2812
MIGUEL GAXA, RAFEL
2121
MUDOY
VILLALOBOS,
FRANCISCO
2451
PÉREZ RODRÍGUEZ, DAVID
3170
PÉREZ SIFRE, SERGI
3532
PONS NOGUERA, JOSEFA
3088
RINCÓN BARRIO, BEATRIZ
2938
SOLER GELABERT, ANTONI
2648
TORREGROSA
LLORENS,
ROGER

DNI

43.095.830-V

PROVA
LLENGUA
CATALANA
NO EXEMPTA

41.500.991-K
46.956.101-Z
20.843.026-N
29.204.725-S

EXEMPT
EXEMPT
EXEMPT
EXEMPT

75.129.421-J
47.250.936-N
43.155.869-A
43.154.209-E

NO EXEMPTA
EXEMPTA
NO EXEMPT
EXEMPT

70.877.392-V
20.474,994-A
29.181.140-M
20.481.023-Y
41.521.693-T
21.680.763-C

NO EXEMPT
EXEMPT
EXEMPT
EXEMPTA
EXEMPT
EXEMPT

16

3061

VIVES TORRENTS, JOEL

38.853.166-W

NO EXEMPT

PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES:
No n’hi ha cap
Segon.- Nomenar el Sr. Joan Albert Ribas Fuentes i la Sra. Maria Antònia Costa Costa,
tècnics del Departament d'Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut, del Consell
Insular d'Eivissa, com assessors de la prova de llengua catalana prèvia al procés de
selecció.
Tercer.- Fixar el dia 15 d'abril de 2016, a les 8.30 hores, a la Sala de Plens de la Seu del
Consell Insular d’Eivissa, per a la realització de la prova de coneixements de la llengua
catalana, nivell B2, que l'hauran de fer les persones aspirants que no han acreditat el
compliment del requisit de coneixement de la llengua catalana, que figuren en la relació
anterior com a NO EXEMPT/NO EXEMPTA, de conformitat amb la bases cinquena de les
bases específiques per a la creació d'una borsa d'enginyers/eres de camins, canals i ports
Aquesta prova tendrà caràcter obligatori. El seu resultat serà d'apte o no apte. La qualificació
de no apte implicarà que la persona interessada no podrà continuar el procés selectiu.
Quart.- Fixar el dia 2 de maig de 2016, a les 8.30 hores, a la Sala número 3 de la cinquena
planta de la Seu del Consell Insular d’Eivissa, per a la realització de l'exercici teòric de la
prova escrita, obligatòria i eliminatòria per a totes les persones aspirants, de conformitat
amb la base sisena de les bases específiques per a la creació d'una borsa d'enginyers/eres
de camins, canals i ports
Les persones aspirants hauran d’anar proveïdes del document nacional d’identitat.

