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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
AJUNTAMENT D'EIVISSA

7829

Modificació de les bases per a la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'arquitecte
tècnic a l’Ajuntament d’Eivissa

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.
Mitjançant decret d'Alcaldia núm. 2020-4721 de data 27.08.2020 s'ha rectificat d'ofici l'error material detectat a l'Annex I, Temari, de les
bases aprovades mitjançant el decret d'Alcaldia núm. 2020-4250, de data 29.07.2020, de forma que:
Allà on diu:
“Tema 1.- Els projectes d'urbanització, recepció d'urbanitzacions.
Tema 2.- El control de qualitat de l'edificació. La realització d'assaigs. Laboratoris homologats i acreditats. El segell de qualitat
dels materials.
Tema 3.- El control administratiu de les obres públiques. El contracte d'obres.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/150/1066282

Tema 4.- Habitabilitat. Concepte. Condicions que han de complir els habitatges, locals i altres edificis destinats a allotjar persones.
Tema 5.- La llei 10/1990, de 23 d'octubre, de disciplina urbanística de la CAIB. Deures dels propietaris per a conservar els edificis.
Ordres d'execució i reparació. Infraccions Urbanístiques.”
Ha de dir:
“Tema 1.- Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears. Els projectes d'urbanització, recepció
d'urbanitzacions.
Tema 2.- El control de qualitat de l'edificació. La realització d'assajos. Laboratoris homologats i acreditats. El segell de qualitat
dels materials.
Tema 3.- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i Reial decret 1098/2001, de
12 octubre, pel qual s'aprova el reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques. El control
administratiu de les obres públiques. El contracte d'obres.
Tema 4.- Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regula les condicions de dimensionament, d'higiene i d'instal·lacions per
al disseny i l'habitabilitat d'habitatges així com l'expedició de cedulas d'habitabilitat i Decret 20/2007, de 23 de març, pel qual es
modifica el Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regula les condicions de dimensionament, d'higiene i d'instal·lacions
per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat. Habitabilitat. Concepte. Condicions que
han de complir els habitatges, locals i altres edificis destinats a allotjar persones.
Tema 5.- Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears. La Disciplina urbanística. Deures dels propietaris per
a conservar els edificis. Ordres d'execució i reparació. Infraccions Urbanístiques.”
Eivissa, 27 d'agost de 2020
La regidora delegada
Estefanía Torres Sánchez
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