Procediment

30810/2020

Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball

DECRET:
1.- Atès que per decret d'Alcaldia núm. 2020-6447 de data 01/12/2020 es va aprovar
la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’auxiliar administratiu/va, per
cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació o
prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el
sistema de concurs-oposició, que ha estat publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 15, de data 4 de febrer de 2021.

3.- Atès l'elevat nombre d'aspirants admesos, es considera necessari disposar de
vigilants d'aula a l'objecte de col·laborar amb el tribunal qualificador en l'organització
del primer exercici de la fase d’oposició, així com regular la quantia que hagin de
percebre com a col·laboradors del tribunal qualificador.

5.- Vistes les comunicacions dels diferents empleats municipals per les quals
manifesten la seva disponibilitat en participar com a vigilants d'aula el dia 24 d’abril de
2021 per a la rea
6.- 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.- Autoritzar l'assistència dels vigilants d'aula com a col·laboradors del procés
selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’auxiliar administratiu/va, per cobrir
amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació o prestació de
serveis a l'Ajuntament d'Eivissa.
SEGON.Aprovar la quantia de 40,00€ com a indemnització en concepte
d'assistència al tribunal per a cada un dels vigilants d'aula que es designin.
TERCER.- Designar com a vigilants d'aula del procés selectiu per a la realització del
primer exercici previst a la base 6.1.1 de la convocatòria, el dia 24 d’abril de 2021, les
persones que es detallen a continuació:
- Rosa María Cardona Moreno
- María Nieves Ribas Escandell
- Piedad Cruz Aguilera
- Esperanza Torres Ferrer
- Lourdes Ribas Ahumada
- Carmen Escandell Torres
- María Castelló Marí
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4.- Vist el que disposen els articles 29 i 31 del Reial decret 462/2002, de 24 de maig,
sobre indemnitzacions per raó de servei.

Número: 2021-2857 Data: 23/04/2021

2.- Atès que per decret d'Alcaldia núm. 2021-2843 de data 23/04/2021 es va aprovar la
llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu.
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En don fe,
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CINQUÈ.- 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
web municipal (http://www.eivissa.es).

Número: 2021-2857 Data: 23/04/2021

- Catalina Costa Ribas
- Eva María Rosselló Marí
- Patricia Torres Solera
- Pilar Hidalgo Prats
- Esther Timón Samprimitivo
- Ana García Linero
- Elena Calvano Gómez
- Roberto Martínez Corderas
- Catalina Escandell Torres
- Aurora Moreno López
- Gema Coronado Asencio
QUART.- Informar que les persones vigilants d'aula hauran d'estar a disposició dels
membres del tribunal qualificador i rebran les instruccions i les indicacions d'aquest.

