Procediment

11541/2020

Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball
ANUNCI

Resolució núm. 2020-5214 de data 17/09/2020 per la qual es revoca parcialment
el decret d’Alcaldia núm. 2020-5023, de data 09.09.2020, i en conseqüència es
suspen la realització del primer exercici previst per al dia 22 de setembre de
2020.
La regidora delegada, el dia 17 de setembre de 2020 ha dictat la següent resolució:
«DECRET:
1.- Atès que per decret d’Alcaldia núm. 2020-3257, de data 12.06.2020, es van aprovar
les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’operari/ària de
jardineria per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de
contractació a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el
sistema de concurs-oposició, que ha estat publicat al Boib núm. 124 de data de 14 de
juliol 2020.
2.- Atès que per decret d’Alcaldia núm. 2020-5023, de data 09.09.2020, 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, es va nomenar la comissió de
valoració i es va convocar la comissió de valoració i a les persones aspirants admeses,
per a la realització del primer exercici previst a la base 6.1.1 de la convocatòria, el dia
22 de setembre de 2020 a les 8:30 hores, al carrer de Canàries núm. 35, Edifici Sa
Colomina, Torre 2, 4t Pis.
3.- Vist el recurs de reposició presentat pel Sr. Guillerm Coll Mir en qualitat de
Secretari d'Administració Local de la Federació d'Empleades i Empleats dels Serveis
Públics-UGT Illes Balears (2020-E-RE-10459 de data 14/09/2020), contra el
nomenament de l'òrgan de selecció de la borsa de personal operari/ària de jardineria i
mitjançant el qual se sol·licita que se suspengui l'execució de les proves de selecció.
4.- D'acord amb els antecedents assenyalats i fent ús de les atribucions que m'han
estat delegades mitjançant el Decret d'Alcaldia núm. 2020-1083 de data 19 de febrer
de 2020 (BOIB núm. 29 de 7/03/2020),
RESOLC:
PRIMER- Revocar parcialment el decret d’Alcaldia núm. 2020-5023, de data
09.09.2020, i en conseqüència suspendre la realització del primer exercici previst a la
base 6.1.1 de la convocatòria, prevista per al dia 22 de setembre de 2020 a les 8:30
hores, al carrer de Canàries núm. 35, Edifici Sa Colomina, Torre 2, 4t Pis.
SEGON- Que es notifiqui el present Decret als membres de la comissió de valoració.
TERCER.- Ordenar la publicació d'aquesta resolució al tauler d'anuncis de la seu
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Eivissa,

En don fe,
LA REGIDORA DELEGADA

EL SECRETARI ACCTAL.
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Eivissa,
LA REGIDORA DELEGADA
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