
 

DECRET DE L’ALCALDIA

 
 
Assumpte: llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a la creació, 
d’una  borsa  de  treball  per  a  cobrir,  amb  caràcter  laboral  temporal,  la  contractació  de 
monitors/es de natació socorristes a la piscina municipal de sant Josep de sa Talaia.
 
La Junta de Govern en sessió de 19 d’abril de 2018 aprova les bases per la creació pel sistema 
de  concurs  oposició  d’una  borsa  de  treball  per  cobrir,  en  caràcter  laboral  temporal,  la 
contractació de monitors/es de natació socorristes a la piscina municipal de Sant Josep de sa 
Talaia
 
Aquestes bases sortiren publicades al BOIB núm. 64, de 24 de maig de 2018.
 
Atès  que,  un  cop  finalitzat  el  termini  de  presentació  d’instàncies,  s’ha  de  publicar  la  llista 
provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu.
 
DISPÒS:
 
PRIMER.  Declarar aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses al  procés 
selectiu per a la creació d’una borsa de treball  per cobrir  amb caràcter laboral  temporal  la 
contractació de monitors/es de natació socorristes a la piscina municipal de sant Josep de sa 
talaia. 
 
Aquesta  llista  provisional  de  persones  admeses  i  excloses  es  considerarà  automàticament 
elevada a definitiva si no es presenten esmenes. 
 
LLISTA  PROVISIONAL  DE  PERSONES  ADMESES  PER  ORDRE  DE  PRESENTACIÓ 
D’INSTÀNCIES
 

NÚM. NÚM. REG. ENTRADA DNI OBSERVACIONS
1 2018-E-RC-8181 X3693795H (*)
2 2018-E-RC-8406 47431499W

3 2018-E-RC-8414 47252033M

4 2018-E-RC-8418 46951419R

5 2018-E-RC-8424 46951887D

6 2018-E-RC-8448 46959732B

7 2018-E-RC-8460 46954955H

8 2018-E-RC-8530 46959532H

 
(*)  Aspirant  que  haurà  de  realitzar  la  prova  de  català  del  nivell  exigit  a  les  bases  de  la 
convocatòria que es realitzarà el dilluns, 2 de juliol, a les 10.00 h, a la sala de reunions al costat  
de la nova Oficina de Turisme.
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LLISTA  PROVISIONAL  DE  PERSONES  EXCLOSES  PER  ORDRE  DE  PRESENTACIÓ 
D’INSTÀNCIES
 

 
NÚM. NÚM. REG. ENTRADA DNI CAUSA D’EXCLUSIÓ

1 2018-E-RC-8409 06271733R (1)     (**)
 
 
 
 

 
(1)   El títol exigit en el punt e) de la base 2.1 que s’especifica a les bases de la convocatòria 
no està en vigor.

 
(**)  Aspirant  que  en  cas  de  esmenar  les  deficiències  assenyalades  al  punt  (1),  haurà  de 
realitzar la prova de català del nivell exigit a les bases de la convocatòria que es realitzarà el 2 
de juliol, a les 10.00 h, a la sala de reunions al costat de la nova Oficina de Turisme.

SEGON. D’acord amb el que estableix la base quarta de la convocatòria, publicar la present  
resolució  al  tauler  d’anuncis  de  l’Ajuntament  i  a  la  pàgina  web  municipal 
(www.santjosep.org),  i  concedir  10  dies  hàbils  des  de  l’endemà de  la  publicació  de  la 
resolució indicada per esmenar els possibles defectes, acompanyar els documents que siguin 
preceptius o presentar reclamacions a la llista provisional. 

Si  no  es  presenten  esmenes,  es  considerarà  elevada  a  definitiva  la  llista  provisional  de 
persones admeses i excloses, i no caldrà tornar-la a publicar. 
 
TERCER. Nomenar l’Òrgan de selecció, de conformitat amb el que disposen les bases de la 
convocatòria i d’acord amb l’establert a l’art. 60 del RDL 5/2015 de 30 d’octubre, que estarà 
format pels següents integrants: 
 
PRESIDÈNCIA: Eugenio Palacios Prats, coordinador de la Piscina Municipal. 
SUPLENT: Maria Cardona Marí, assessora lingüística de l’Ajuntament. 
VOCAL PRIMER: Alicia Garcia Orvay, monitora de la Piscina Municipal.
SUPLENT: Francesc Ramis Prats, informador juvenil de l’Ajuntament. 
VOCAL SEGON: Francisca Costa Tur, monitora de la Piscina Municipal 
SUPLENT: Susana Costa Riera, monitora de la Piscina Municipal.
SECRETÀRIA: Maria Domingo García, secretària general de la corporació. 
SUPLENT: Neus Ribas Ribas, personal del Departament de Joventut. 
 
QUART. Convocar l’Òrgan de selecció per al proper dimarts, 3 de juliol,  a les 9.30 h a la sala 
de reunions al costat de la nova Oficina de Turisme. 

CINQUÈ. Convocar els aspirants admesos a participar en la convocatòria per al proper dimarts,  
3 de juliol, a les 11.00 h, a la sala de reunions al costat de la nova Oficina de Turisme, a l’efecte  
de realitzar l’exercici, exigit a la base 6.2 de les bases, de caràcter obligatori i eliminatori de la  
fase d’oposició.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE
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