Expedient núm.

Procediment

37418/2021

Convocatòria i proves per a la selecció no definitiva/temporal
d’empleats públics

Resolució núm. 2022-0096 de data 11.01.2022, per la qual es modifica les dates per al
procés selectiu d’una borsa de treball d’enginyer/a tècnic/a industrial per la
impossibilitat de constituir la Comissió de Valoració en les dates indicades en
l’anterior decret d’Alcaldia núm. 2021-10448.
La regidora delegada, el dia 11 de gener de 2021 ha dictat la següent resolució:
"DECRET:
1. Atès que per decret d'Alcaldia núm. 2021-9321, de data 12/11/2021, es va aprovar la
convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'enginyer/a tècnic/a industrial, per
ocupar el lloc de treball de tècnic/a mig d’urbanisme, obres, serveis i medi ambient, 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, que ha
estat publicat en el BOIB núm. 159 de 18 de novembre de 2021.
2. Atès que per decret d’Alcaldia núm. 2021-10448, de data 20/12/2021, es va aprovar la
llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu per a la
constitució de la borsa de treball esmentada abans i es va convocar la Comissió de
Valoració per a avaluar els mèrits presentats per les persones aspirants admeses el dia 10
de gener de 2022 i les persones aspirants admeses per a la realització de l'entrevista
prevista al punt 6.1.2 de les bases de la convocatòria, el dia 11 de gener de 2022 a l'horari
establert per a cada aspirant a l'edifici Cetis, carrer Canàries núm. 35, 4t Pis.
3. Atesa la impossibilitat de constituir la Comissió de Valoració en les dates indicades.
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.- Deixar sense efecte el punt tercer del resolc del decret d’Alcaldia núm. 202110448, de data 20/12/2021, i com a conseqüència convocar la comissió de valoració, per a
avaluar els mèrits presentats per les persones aspirants admeses, el dia 18 de gener de
2022, a l'edifici Cetis, carrer Canàries núm. 35, 4t Pis.
Convocar a les persones aspirants per a la realització de l'entrevista prevista al punt 6.1.2 de
les bases de la convocatòria, que és dura a terme el dia 19 de gener de 2022 a l'horari
establert per a cada aspirant a l'edifici Cetis, carrer Canàries núm. 35, 4t Pis.

47250621L – 8.30 h.
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ANUNCI

47254596S – 8.50 h.
46957961B – 9.10 h.
47255244L – 9.30 h.
43175220B – 9.50 h.
43475422V – 10.10 h.
49415943Y – 11.10 h.
43224585H – 11.30 h.
47255749H – 11:50 h.
47256484V – 12.10 h.
41451639G – 12.30 h.
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.

(document signat electrònicament al marge)

(document signat electrònicament al marge)"

Eivissa,

(document signat electrònicament al marge)
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