Procediment

25553/2019

Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball

DECRET:

3.- 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".
4.- Atès que s'ha detectat un error material en el decret d'Alcaldia referenciat abans, en
concret s'ha detectat un error en el nomenament d'un dels suplents dels membres de
la Comissió de Valoració.
5.- 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.- Rectificar parcialment el decret d'Alcaldia núm. 2019-6857 de data
12/11/2019 i en conseqüència modificar el nomenament de la vocal suplent de la
Comissió de Valoració del tenor literal següent:
Allà on diu:
Vocal: Suplent: Sra. María Isabel Álvarez Solla
Ha de dir:
Vocal: Suplent: Sra. Evelyn Loreto Manzur Sánchez
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2.- Atès que per decret d’Alcaldia núm.2019-6857 de data 12/11/2019 es va aprovar
llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu
per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a en mediació intercultural i es va
nomenar els membres de la Comissió de Valoració.

Número: 2019-6903 Data: 15/11/2019

1.- Atès que per decret d’Alcaldia núm.2019-6469 de data 22/10/2019 es va aprovar la
convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a en mediació
intercultural, per ocupar el lloc de treball de tècnic/a en mediació intercultural, 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. 146 de data 26/10/2019.
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Dessiré Ruiz Mostazo (1 de 2)
Regidora
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Joaquim Roca Mata (2 de 2)
Secretari Acctal
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Expedient núm.

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 ) i notificar a les persones interessades.

Eivissa,
En don fe,
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EL SECRETARI ACCTAL.

DECRET

LA REGIDORA DELEGADA

