Procediment

11433/2020

Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball

DECRET:

3.- Vist el que estableix la base cinquena de la convocatòria que ha de regir el procés
selectiu, segons la qual:
“CINQUENA.- TRIBUNAL QUALIFICADOR
5.2. [...]
Entre els vocals figurarà un representant de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i el seu suplent.”
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2.- Atès que per decret d’Alcaldia núm. 2020-4926 de data 02.09.2020 es va aprovar la
llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu
per a proveir, com a personal laboral fix, 3 places d’oficial de segona (secció jardineria)
pel sistema d’accés de promoció interna i es va convocar a les persones aspirants per
a la realització del primer exercici previst a la base 6.1.1 de la convocatòria, el dia 14
d’octubre de 2020 a les 8:30 hores.
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1.- Atès que per decret d’Alcaldia núm.2020-3301 de data 15.06.2020 es van aprovar
les bases i la convocatòria que ha de regir el procés selectiu per a proveir, com a
personal laboral fix, 3 places d’oficial de segona (secció jardineria) vacants i dotades
pressupostàriament, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2017 (BOIB
núm. 156 , de data 21/12/2017) pel sistema d’accés de promoció interna, que ha estat
publicat al Boib núm. 124 de data de 14 de juliol 2020.

4.- Atès que ha estat necessari sol·licitar la designació d’un representant i el seu
suplent pel Servei de Corporacions Locals de la Direcció General de Cooperació Local
i Patrimoni.
5.- Atesa la impossibilitat de realitzar el primer exercici, previst a la base 6.1.1 de la
convocatòria, en la data prevista.
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.- Cancelar la realització del primer exercici, previst a la base 6.1.1 de la
convocatòria, el dia 14 d’octubre de 2020 a les 8:30 hores.
SEGON.- Ordenar la publicació d’aquesta resolució al tauler d’anuncis de la seu
electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa i a la pàgina 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 reparacions i possibles reclamacions.
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LA REGIDORA DELEGADA

DECRET

Eivissa,

En don fe,

EL SECRETARI ACCTAL.

(document signat electrònicament al marge)

