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Expedient núm.

Procediment

11541/2020

Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball

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.

4.- Vist l’informe proposta de data 24.11.2020 de la Comissió de Valoració mitjançant el
qual es proposa la designació com assessor del tribunal, a la Sra. Rosalina Marì
Ribas, amb DNI núm. 41455316R, Enginyera agrònoma, per a la realització de la
segona prova.
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),

Número: 2020-6352 Data: 25/11/2020

3.- Atès que la segona prova del procés selectiu consisteix en la realització d’una
prova pràctica proposada per la Comissió de Valoració i relacionada amb les tasques
pròpies de la plaça i el temari de les bases reguladores que regeixin aquest
procediment selectiu a fi de valorar les habilitats i destreses de les persones aspirants
en tasques pròpies del lloc de treball.

DECRET

RESOLC:
PRIMER.- Nomenar com assessor per a la realització de la segona prova del procés
selectiu d'una borsa de treball d’operari/ària de jardineria a la Sra. Rosalina Marì
Ribas, amb DNI núm. 41455316R, Enginyera agrònoma, que actuarà amb veu però
sense vot.
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).
Eivissa,
En don fe,
LA REGIDORA DELEGADA
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EL SECRETARI ACCTAL.
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2.- Atès que el punt 5.4 de les bases que regeixen aquest procediment selectiu
estableix que la Comissió pot disposar la incorporació a les seues tasques d'assessors
o especialistes, que poden actuar amb veu però sense vot.

