Procediment

19410/2020

Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball
ANUNCI

Resolució núm. 2020-5409 de data 30/09/2020, 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 d’arquitecte tècnic.
La regidora delegada, el día 30 de setembre de 2020 ha dictat la següent resolució:
“DECRET:
1.- Atès que per decret d'Alcaldia núm. 2020-4250 de data 29.07.2020 es va aprovar la
convocatòria i les bases de la constitució d'una borsa de treball d’arquitecte tècnic, de
l'escala d'administració especial, sotsescala tècnica, classe mitja, grup de classificació
A2, per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de
serveis com a personal funcionari a l'Ajuntament d'Eivissa, que ha estat publicat al
BOIB núm. 144 de 20 d’agost de 2020.
2.- Atès que per decret d'Alcaldia núm. 2020-5292 de data 23.09.2020 es va aprovar la
llista provisional de persones admeses i excloses, es va nomenar la Comissió de
valoració i es va convocar per a la realització del exercici previst a la base 6.1 de la
convocatòria.
3.- Atès que ha finalitzat el termini per a la presentació de reparacions i possibles
reclamacions.
4.- Vist l'escrit presentat per registre d'entrada núm. 2020-RE-E-11129 de data
24.09.2020, mitjançant el qual la persona interessada sol·licita que sigui revisat el
registre que va realitzar per a ser admesa i se li inclogui en la llista d'admesos i
exclosos.
5.- 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.- Estimar les al·legacions presentades per l’aspirant amb DNI 04591559T i,
en conseqüència, introduir en l'expedient les modificacions indicades.
SEGON.- Aprovar de manera definitiva la següent relació d'aspirants ADMESOS i
EXCLOSOS de la convocatòria referenciada.
LLISTA DE PERSONES ADMESES:
Núm.

DNI

1

49007424J
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Expedient núm.

2

47406727R

3

29161557H

4

43164944Q

5

48013096K

6

43158268X

7

20830377J

8

47257220V

9

46953441E

10

47255282B

11

20166484S

12

46955056G

13

47257132K

14

47257393Y

15

04591559T

LLISTA DE PERSONES EXCLOSES:
No n'hi ha.
TERCER.- Convocar la comissió de valoració i a les persones aspirants admeses, per
a la realització de l’exercici previst a la base 6.1 de la convocatòria, el dia 6 d’octubre
de 2020 a les 8:30 hores, al carrer de Canàries núm. 35, Edifici Sa Colomina, Torre 2,
4t Pis.

Eivissa,
En don fe,
LA REGIDORA DELEGADA

EL SECRETARI ACCTAL.

(document signat electrònicament al marge) (document signat electrònicament al marge)"

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

