Procediment

17061/2018

Planificació i Ordenació de Personal

ANUNCI
Resolució núm.2019-5453 de data 03/09/2019, per la qual s'aprova la llista
definitiva de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu per
a la constitució d'una borsa de treball de lletrats/des 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 03/09/2019 ha dictat la següent resolució:
"DECRET:
1.- Atès que per decret d'Alcaldia núm. 2018-6291 de data 30/10/2018 es va resoldre
aprovar la convocatòria i les bases que han de regir la constitució d'una borsa de
treball de lletrats/des 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. publicat al BOIB núm. 140 de data
08/11/2018.
2.- Atès que per decret d’Alcaldia núm. 2018-7164 de data 19/12/2018 es va resoldre
estimar el recurs de reposició presentat en data 19/11/2018 amb RGE
2018-E-RC-17483 contra la resolució núm. 2018-6291 de data 30/10/2018 i en
conseqüència es va rectificar dita resolució i les bases de la convocatòria, publicat al
BOIB núm. 5 de data 10/01/2019.
3.- Atès que per decret d’Alcaldia núm. 2019-5158 de data 23/08/2018 es va aprovar la
llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu
per a la constitució d'una borsa de treball de lletrats/des 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.
4.- Vist que l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, estableix que "les
administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o
a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els
seus actes".

5.- Atès que s'ha detectat un error material en el decret d'Alcaldia núm.2019-5158 de
data 23/08/2019, en concret s'ha detectat un error en l’exclusió del aspirant per la no
presentació de justificant de pagament.
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6. D'acord amb els antecedents assenyalats i fent ús de les atribucions que m'han
estat delegades mitjançant el Decret d'Alcaldia núm. 2019-3897 de data 20 de juny de
2019 (BOIB núm. 86 de 29/06/2019),
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la llista definitiva de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES
del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de lletrats/des 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.
NÚM.

DNI

ADMÉS

1

46137796A

SI

2

46952071D

SI

3

41461910V

SI

4

47253838Q

SI

5

47256222P

SI

6

49410568J

SI

7

46955548J

SI

8

29178324H

SI

9

43201828P

SI

10

43147528B

SI

11

53292800Y

SI

12

47254207V

SI

13

47252953M

SI

14

47253920Y

SI

SEGON.- 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).
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LLISTA DE PERSONES ADMESES:

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

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

Eivissa,
LA REGIDORA DELEGADA
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