Procediment

1745/2021

Planificació i Ordenació de Personal

DECRET:
1.- Mitjançant decret d’Alcaldia núm. 2021-0369, de data 02.02.2021, es van aprovar la
convocatòria i les bases del procés de provisió del lloc de treball de responsable de
gestió d’interior i confecció de serveis de la Relació de Llocs de Treball de Personal
Funcionari de l'Ajuntament d'Eivissa, mitjançant el sistema de comissió de serveis de
caràcter voluntari.

Vist que per decret d’Alcaldia núm. 2021-0369, de data 02.02.2021, es van aprovar la
convocatòria i les bases del procés de provisió del lloc de treball de responsable de
gestió d’interior i confecció de serveis de la Relació de Llocs de Treball de Personal
Funcionari de l'Ajuntament d'Eivissa, mitjançant el sistema de comissió de serveis de
caràcter voluntari.
A la vista de l'experiència i els mèrits acreditats pel aspirant admès, i d'acord amb els
principis d'igualtat, objectivitat, mèrit i capacitat, es considera que el candidat es la
persona apropiada per a l'acompliment del contingut i funcions del lloc de treball de
responsable de gestió d’interior i confecció de serveis.
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“INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL PROCÉS DE PROVISIÓ DEL LLOC
DE TREBALL DE RESPONSABLE DE GESTIÓ D’INTERIOR I CONFECCIÓ DE
SERVEIS MITJANÇANT EL SISTEMA DE COMISSIÓ DE SERVEIS

Número: 2021-5355 Data: 09/07/2021

2.- Vist l’informe-proposta de la regidoria de Policia Local, emès en data 14.06.2021,
del tenor literal següent:

En virtut de l'exposat, es proposa el nomenament del Sr. Roberto Quiroga Sánchez
com a responsable de gestió d’interior i confecció de serveis en comissió de serveis
per lliure designació.

Eivissa,
LA REGIDORA DELEGADA
(document signat electrònicament al marge)
3.- Atès que en el procés selectiu s’han observat tots els tràmits legals i reglamentaris i
que es considera que el Sr. Roberto Quiroga Sánchez reuneix els requisits establerts i
és la persona idònia per cobrir en comissió de serveis el lloc de treball de responsable
de gestió d’interior i confecció de serveis.
4.- Vist l'informe de fiscalització d'Intervenció de Fons de data 15.06.2021.
5.- D’acord amb els antecedents assenyalats i fent ús de les atribucions que m’atorga
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Expedient núm.

l’article 21.1 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
RESOLC:
PRIMER.- Nomenar al Sr. Roberto Quiroga Sánchez amb, DNI 46****35T, com a
responsable de gestió d’interior i confecció de serveis de l'Ajuntament d'Eivissa en
comissió de serveis de caràcter voluntari amb efectes del dia 1 d’agost de 2021 per un
període inicial d’un any, prorrogable per un altre any.
SEGON.- Ordenar la publicació d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, a la seu electrònica d'aquest Ajuntament (https://eivissa.sedelectronica.es) i a
la pagina web municipal (https://www.eivissa.es).
TERCER.- Notificar aquest decret a la persona interessada.

Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel
transcurs d'un mes des de la seva presentació sense que s'hagi resolt expressament
ni s'hagi notificat, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini
de sis mesos a partir del dia següent a la desestimació presumpta.
c) Qualsevol altre recurs que cregueu convenient, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015, de
l'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Eivissa,

En don fe,
L’ALCALDE
(document signat electrònicament al marge)

EL SECRETARI ACCTAL.
(document signat electrònicament al marge)
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b) Recurs potestatiu de reposició davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes comptador
des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 123 de la Llei
39/2015, de l'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

DECRET

a) Directament, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma de Mallorca en el termini de dos mesos comptadors des de
l'endemà d'haver-ne rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Número: 2021-5355 Data: 09/07/2021

QUART.- Informar a la persona interessada que en contra d'aquesta resolució, que
posa fi a la via administrativa, es pot interposar:

