Procediment

30810/2020

Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball

ANUNCI
Resolució núm. 2021-3389 de data 13.05.2021 , per la qual es modifiquen les
bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d’auxiliar
administratiu/va per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i
inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment
de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.
La regidora delegada, el dia 13 de maig de 2021 ha dictat la següent resolució:
"DECRET:
1.- Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2020-6447 de data 01.12.2020, es va aprovar la
convocatòria i les bases 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.
2.- Vist que l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, prescriu que “les administracions
públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.
3.- Atès que s'ha detectat un error material en el decret d'Alcaldia que s'ha referenciat
abans. En concret s'han detectat errors a la base tercera.
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.- Rectificar d’ofici els errors materials detectats a la base tercera de les bases
aprovades mitjançant el decret d'Alcaldia núm. 2020-6447 de data 01.12.2020, de
forma que:
Allà on diu:
“3.4. Acreditació de mèrits.
Tots aquells mèrits avaluables d'acord amb el barem establert a l'Annex II de les
presents bases, no s'han d'adjuntar a la sol·licitud, atès que només els han de
presentar aquelles persones que hagin superat la fase d'oposició.
A aquest efecte la Comissió de Valoració establirà un termini de deu dies hàbils
comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva d'aprovats de
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la fase d'oposició, per tal que les persones aspirants presentin aquesta
documentació en el Registre General de l'Ajuntament d'Eivissa juntament amb la
documentació que acrediti complir el requisit exigit a l'apartat d) i e) de la base
segona de les presents bases. Els mèrits al·legats i no justificats pels aspirants
en la forma indicada no es valoren. En aquest cas, els mèrits es computen a
data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds per
participar en el procés selectiu. Les persones que no acreditin els requisits
esmentats anteriorment seran excloses del procés selectiu.”
Ha de dir:
“3.4. Acreditació de mèrits.
Tots aquells mèrits avaluables d'acord amb el barem establert a l'Annex II de les
presents bases, no s'han d'adjuntar a la sol·licitud, atès que només els han de
presentar aquelles persones que hagin superat el primer exercici de la fase
d’oposició.
A aquest efecte la Comissió de Valoració establirà un termini de deu dies hàbils
comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva d'aprovats del
primer exercici, per tal que les persones aspirants presentin aquesta
documentació en el Registre General de l'Ajuntament d'Eivissa juntament amb la
documentació que acrediti complir el requisit exigit a l'apartat d) i e) de la base
segona de les presents bases. Els mèrits al·legats i no justificats pels aspirants
en la forma indicada no es valoren. En aquest cas, els mèrits es computen a
data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds per
participar en el procés selectiu. Les persones que no acreditin els requisits
esmentats anteriorment seran excloses del procés selectiu.”
SEGON.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears, 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).

En don fe,
LA REGIDORA DELEGADA
(document signat electrònicament al marge)
marge)"

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

EL SECRETARI ACCTAL.
(document signat electrònicament al
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