Resolució de data 23/11/2018, per la qual s’aprova declarar excloses del procés
selectiu a les persones aspirants que no es van presentar a la prova de català i
deixar sense efecte el punt quart del resolc del decret d’Alcaldia núm. 2018-6586,
de data 13/11/2018 del procés selectiu per la constitució d'una borsa de treball de
tècnic/a mig de relacions 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.
La regidora delegada, el dia ha dictat la següent resolució:
"DECRET:
1.- Atès que per decret d'Alcaldia núm. 2017-7849, de data 20/08/2018, es va resoldre
aprovar la convocatòria i les bases que han de regir la constitució d'una borsa de
treball de tècnic/a mig de relacions 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 (BOIB núm. 105 de
data 25/08/2018).
2.- Atès que per decret d’Alcaldia núm. 2018-6586, de data 13/11/2018, es va aprovar
la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu per a
la constitució de la borsa de treball esmentada abans i es va convocar la Comissió de
Valoració i les persones aspirants admeses que no han acreditat el coneixement de la
llengua catalana exigit, per a la realització de la prova prevista a la base 6.1.1 de la
convocatòria, el dia 20 de novembre de 2018 a les 09.30 hores al carrer de Canàries
núm. 35, Edifici Sa Colomina, Torre 2 (departament de Recursos Humans, 3r. Pis).
3.- Vist que el dia 20 de novembre de 2018, a les 9:30 hores, no es van presentar les
dos persones aspirants convocades a la prova de català.
4.- Atès que d’acord amb el quart resolc del decret d’Alcaldia núm. 2018-6586 es va
convocar la comissió de valoració, les persones aspirants admeses que han acreditat
el coneixement de la llengua catalana exigit, i aquelles que siguin declarades 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 27 de novembre de 2018 a les 09.30 hores, al
carrer de Canàries núm. 35, Edifici Sa Colomina, Torre 1 (Prefectura de la Policia
Local, aula de educació vial 1r pis).
5.- Atesa la impossibilitat de realitzar el segon exercici previst a la base 6.1.2 de la
convocatòria, en l’horari indicat, és a dir, a les 09.30 hores.
6.- D'acord amb els antecedents assenyalats i 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),
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ANUNCI

RESOLC:
PRIMER.- Declarar excloses del procés selectiu a les persones aspirants que no es
van presentar a la prova de català, amb els DNI següents:
1. DNI:41458970K
2. DNI:47252982B
SEGON.- Deixar sense efecte el punt quart del resolc del decret d’Alcaldia núm.
2018-6586, de data 13/11/2018, i convocar a la comissió de valoració, les persones
aspirants admeses que han acreditat el coneixement de la llengua catalana exigit, per
a la realització del segon exercici previst a la base 6.1.2 de la convocatòria, el dia 27
de novembre de 2018 a les 11.00 hores, al carrer de Canàries núm. 35, Edifici Sa
Colomina, Torre 1 (Prefectura de la Policia Local, aula de educació vial 1er pis).
TERCER.- 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,
En don fe,
LA REGIDORA DELEGADA
(document signat electrònicament al marge)

EL SECRETARI ACCTAL.
(document signat electrònicament al marge)"

LA REGIDORA DELEGADA
(document signat electrònicament al marge)
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Eivissa,

