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Expedient núm.

Procediment

13594/2021

Planificació i Ordenació de Personal

DECRET:
1.- Mitjançant decret d’Alcaldia núm. 2021-0510, de data 04.06.2021, es van aprovar la
convocatòria i les bases del procés de provisió temporal, en comissió de serveis, del lloc de
treball de cap del Servei d’Educació de l'Ajuntament d'Eivissa mitjançant el sistema de lliure
designació.

3.- Atès que s’ha examinat la documentació aportada per les persones aspirants i s’ha
comprovat que reuneixen els requisits establerts en la base segona de la convocatòria.

RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del
procés de provisió del lloc de treball de cap del Servei d’Educació de l'Ajuntament d'Eivissa
mitjançant el sistema de lliure designació.
Aquesta llista provisional de persones aspirants es considerarà automàticament elevada a
definitiva si no es presenten reclamacions.

DECRET

LLISTA DE PERSONES ADMESES:
NÚM.
1
2

DNI
46951133Z
41453152E

LLISTA DE PERSONES EXCLOSES:
No n’hi ha.
SEGON.- Convocar a les persones aspirants per a la realització de l’entrevista que es dura a
terme el 15 de juliol de 2021 en l’horari establert per a cada aspirant al carrer de
Canàries núm. 35, Edifici Sa Colomina, Torre 2, 3r Pis (Recursos Humans):
DNI
46951133Z
41453152E

HORA
8.30h
9.00h
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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),

Número: 2021-5292 Data: 08/07/2021

2.- Atès que ha finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el
procés de provisió del lloc de treball de cap del Servei d’Educació.

TERCER.- Publicar aquesta resolució al tauler d'anuncis de la seu electrònica de
l'Ajuntament d'Eivissa (https://eivissa.sedelectronica.es), a la pàgina web i a la intranet
municipal i concedir un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació
d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions.
Eivissa,

En don fe,

Número: 2021-5292 Data: 08/07/2021
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EL SECRETARI ACCTAL.

DECRET

LA REGIDORA DELEGADA

