Assumpte: Obertura del termini de presentació de mèrits del procés selectiu per
a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a de prevenció de riscs laborals
per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació
de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa pel procediment de concurs-oposició.
Atès que ha finalitzat el termini de presentació d'al·legacions als resultats provisionals
del segon exercici de la fase d'oposició i de la llista provisional de les persones que
han superat la fase d’oposició del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de
treball de tècnic/a de prevenció de riscs laborals 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, aprovat per decret
d'Alcaldia núm. 2017-7849 de data 29/12/2017 que ha estat publicat al butlletí oficial
de les Illes Balears núm. 2 de data 04/01/2018.
Vist que durant el termini assenyalat no s'ha presentat cap reclamació, s'entén elevada
automàticament a definitiva i de conformitat amb les bases 3.4 i 3.5 de la convocatòria,
s'estableix un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació
del present anunci al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa,
per tal que les persones aspirants que hagin superat la fase d'oposició presentin la
documentació acreditativa en el Registre General de l'Ajuntament d'Eivissa dels mèrits
avaluables d'acord amb el barem establert a l'Annex II de les bases de la convocatòria,
juntament amb la documentació que acrediti complir el requisit exigit a l'apartat d) de la
base segona.
Els mèrits al·legats i no justificats pels aspirants en la forma indicada no es valoren. En
aquest cas, els mèrits es computen a data d'expiració del termini assenyalat per a la
presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu. Les persones que no
acreditin el requisit esmentat anteriorment seran excloses del procés selectiu.
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La presidenta de la Comissió de Valoració
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