Procediment

20339/2020

Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball

RESOLUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR PER LA QUAL S’APROVA LA
LLISTA DEFINITIVA D’APROVATS DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA
PROVISIÓ DE CINC PLACES D'EDUCADOR/A INFANTIL MITJANÇANT EL
SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ A LA PLANTILLA DE PERSONAL
FUNCIONARI DE CARRERA DEL AJUNTAMENT D’ EIVISSA.
1. Vist que ha conclòs el període per a presentació de possibles al·legacions en
relació amb la llista provisional de puntuacions obtingudes en el procés de selecció
mitjançant el sistema de concurs oposició de cinc places d'educador infantil,
2. El 18 de juny de 2021, l’aspirant amb DNI 47254384X va presentar una al·legació
mitjançant la qual va sol·licitar la revisió de la seva puntuació en l'apartat llengua
catalana.
3. El 18 de juny de 2021, el Tribunal va publicar un anunci mitjançant el qual es
rectifica l’error comès i es corregeix la puntuació dels apartats d’accions formatives i
llengua catalana de l’aspirant amb DNI 47254384X.
Per tot això, aquest Tribunal dicta la següent
RESOLUCIÓ
PRIMER.- Elevar a definitiva la següent llista d’aprovats del procediment selectiu per
a la provisió de les places d'educador/a infantil:
NÚM.
1
2
3
4

DNI
28995335V
47256761H
47254384X
47254255L

SEGON.- Proposar el nomenament de les persones aprovades com a educador/a
infantil.
TERCER.- Proposar la constitució d’una borsa de treball d’educador infantil amb les
persones aspirants que hagin aprovat almenys un dels exercicis obligatoris del
procés selectiu.
QUART.- Remetre a l'Alcaldia d'aquesta Corporació a fi que emeti resolució amb el
resultat del procés, requerint a les persones proposades per al nomenament la
documentació justificativa de les condicions de capacitat i dels requisits exigits en la
convocatòria.
CINQUÈ.- Ordenar la publicació d'aquesta resolució al tauler d'anuncis de la seu
electrònica (https://eivissa.sedelectronica.es) i a la pàgina web de l'Ajuntament
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d'Eivissa (www.eivissa.es).

Eivissa,

La presidenta del Tribunal

(document signat electrònicament al marge)

