Procediment

14461/2020

Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball

ANUNCI
Resolució núm. 2020-6665 de data 16.12.2020, per la qual s'aprova la llista
provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu
per a proveir, com a personal funcionari de carrera, 1 plaça de mestre/a
d’Educació Infantil.
La regidora delegada, el dia 16 de desembre de 2020 ha dictat la següent resolució:
"DECRET:
1.- Atès que per decret d’Alcaldia núm. 2020-5686 de data 15.10.2020, es va es va
aprovar la convocatòria i les bases que ha de regir el procés selectiu per a proveir,
com a personal funcionari de carrera, 1 plaça de mestre/a d’Educació Infantil,
corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2017 pel torn d’accés lliure, places
enquadrades a la plantilla de personal funcionari, Escala d'Administració Especial,
Subescala Tècnica, Classe Media, Grup de classificació A2, mitjançant el sistema de
concurs–oposició, que ha estat publicat al butlletí oficial de les Illes Balears núm. 180
de data 20 d’octubre de 2020.
2.- Atès que l'extracte de la convocatòria ha estat publicat al butlletí oficial de l'Estat
núm. 285 de data 28 d’octubre de 2020 i que ha finalitzat el termini de presentació de
sol·licituds per prendre part en el procediment selectiu.
3.- Examinats els requisits i la documentació presentada juntament amb les sol·licituds
de les persones interessades per a prendre part en el procés selectiu i en compliment
amb el que s'estableix en les bases segona i tercera de les bases reguladores.
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.- Aprovar la llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES
del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, 1 plaça de
mestre/a d’Educació Infantil.
LLISTA DE PERSONES ADMESES:
NÚM.

DNI

1

47258838W

2

47254157J
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3

46958813N

4

46959224D

5

47257335V

6

33467373G

7

43551447G

8

48653787R

9

47895202W

10

47256962N

11

47250289D

12

47255361K

13

28995335V

14

41455795C

15

47409758L

16

47407430Z

17

47254255L

18

46957403M

19

47257156E

20

33967808M

21

47256449M

22

47256434J

NÚM.

DNI

MOTIU DE L’EXCLUSIÓ

1

47255859J

1

2

03130003W

1

MOTIUS DE L’EXCLUSIÓ:
1. No acredita haver ingressat els drets d’examen conforme al que estableix el
punt 3.3 de les bases de la convocatòria.
SEGON.- La composició del Tribunal Qualificador, així com, el lloc, la data i l’hora
d’inici del procés selectiu serà publicat juntament amb la llista definitiva d'aspirants
admesos i exclosos.
TERCER.- Ordenar la publicació d’aquesta resolució al tauler d’anuncis de la seu
electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa (https://eivissa.sedelectronica.es) i a la pàgina
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LLISTA DE PERSONES EXCLOSES:

web municipal (http://www.eivissa.es) i concedir un termini de deu dies hàbils a partir
de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per a esmenar el possible defecte,
adjuntar els documents que siguin preceptius, o presentar reclamacions. Les persones
sol·licitants que dins del termini assenyalat no esmenin els defectes justificant el seu
dret a ser admeses, seran definitivament excloses del procés selectiu.

Eivissa,
En don fe,
LA REGIDORA DELEGADA

EL SECRETARI ACCTAL.

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

Eivissa,
LA REGIDORA DELEGADA
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