Procediment

19410/2020

Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball

DECRET:

3.- Atès que en data 03.09.2020, últim dia del termini de presentació de sol·licituds per
prendre part en la borsa de treball d'arquitecte tècnic, s'ha detectat una incidència en
la seu electrònica mitjançant la qual s'impossibilitava la tramitació electrònica per a la
presentació de la sol·licitud, segons l'informe emès pel Tècnic de Gestió De Processos
i Millora Continua en data 04.09.2020.
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:
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2.- Atès que per decret d'Alcaldia núm. 2020-4721 de data 27.08.2020 es va rectificar
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, que ha estat publicat al BOIB
núm. 150 de 29 d’agost de 2020.

Número: 2020-4966 Data: 04/09/2020

1.- Atès que 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.

PRIMER.- Atorgar un dia hàbil més perquè les persones interessades puguin prendre
part en la borsa de treball d'arquitecte tècnic, i en conseqüència, ampliar el termini de
presentació de sol·licituds fins al dia 07.09.2020 a les 23:59 hores.
SEGON- 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).

Eivissa,
En don fe,
LA REGIDORA DELEGADA

EL SECRETARI ACCTAL.
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