
ACTA D'OBERTURA DE SOBRES, IDENTIFICACIÓ D'ASPIRANTS DEL SEGON EXERCICI DE 
I LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES QUE HAN SUPERAT A LA FASE D'OPOSICIÓ EN EL 
PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D'UNA 
BORSA  PER  COBRIR  AMB  CARÀCTER  TEMPORAL  NECESSITATS  URGENTS  I 
INAJORNABLES  DE  PRESTACIÓ  DE  SERVEIS  DE  PERSONAL  SUBALTERN 
(PORTER-MACER,  PORTER-NOTIFICADOR,  TELEFONISTA-INFORMADOR)  A 
L’AJUNTAMENT D’EIVISSA, PEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ MITJANÇANT EL SISTEMA 
DE CONCURS-OPOSICIÓ PER COBRIR EL LLOC DE TREBALL D’AUXILIAR DE SERVEIS 1 
FESTIUS.

PRESIDENTA:
Nieves Planells Planells

VOCAL:
Mercedes Marí Marí

SECRETÀRIA:
Carolina Roig Davison

A l’Edifici de “Sa Colomina” situat al carrer de Canàries núm. 35 sent les 13:00 hores del dia 27 de 
setembre de 2017 es reuneix la comissió de valoració amb l'assistència dels serveis d'informàtica 
de l'Ajuntament en acte públic convocat al tauler d'anuncis de la web municipal, per tal d'efectuar 
l'obertura de sobres amb el codi de barres identificatiu dels/les aspirants.

A continuació i efectuada l'obertura e identificació de les persones aspirants, s’observa que hi ha 
duplicats dels codis de barres identificatius, per tant la comissió de valoració acorda sol·licitar per 
telèfon a les persones identificades amb codis de barres duplicats, a fi de que presentin la seva 
còpia de la prova realitzada i així determinar l'identificació de cada prova i aspirant. 

Sent les 13:45 hores es procedeix a suspendre la sessió fins que es resolguin les identificacions 
corresponents.

En data 29 de setembre de 2017 a les 9:00 hores, a la vista de totes les proves aportades pels  
aspirants, es reuneix la comissió de valoració i s'anuncien les dades i les puntuacions obtingudes 
corresponents al segon exercici de la fase d'oposició.

Els exercicis es valoren de 0 a 20 punts i el mínim necessari per superar-lo es de 10 punts de 
conformitat amb les bases que regeixen la convocatòria.



Las puntuacions obtingudes son les següents:

DNI PUNTUACIÓ

47253775E 18,34

02527047Z 13,34

48306445M 18,34

47253913E 8,34

46951772D 11,67

47257044W 16,67

71622919E 13,34

53443138Q 15

46959799D 16,67

41457145J 16,67

47405287X 11,67

41452098A 18,34

47251901B 16,67

41441103W 6,67

18223348B 11,67

73552498Q 20

46952967P 18,34

42949059D 16,67

47895202W 13,34

08832666E 15

19005291T 18,34

49415079Q 15

52737521Q 16,67

49415943Y 15

47251352Z 15

47251357L 16,67

41448048R 16,67

46952070P 16,67

40347419Z 13,34

41455863L 16,67

46955512T 16,67

41457495H 16,67

41458708N 15



Per tant i de conformitat amb les puntuacions obtingudes, s'acorda aprovar la següent relació de 
persones que amb els següents DNI han superat la fase d'oposició de les proves: 

DNI

47253775E
02527047Z
48306445M
46951772D
47257044W
71622919E
53443138Q
46959799D
41457145J
47405287X
41452098A
47251901B
18223348B
73552498Q
46952967P
42949059D
47895202W
08832666E
19005291T
49415079Q
52737521Q
49415943Y
47251352Z
47251357L
41448048R
46952070P
40347419Z
41455863L
46955512T
41457495H
41458708N

Els/les interessats/des disposen de tres dies per formular les reclamacions que estimin pertinents 
amb relació a la valoració efectuada que seran resoltes motivadament per la comissió.



De no presentar cap reclamació en el termini assenyalat, s'entendrà la llista elevada a definitiva, i  la 
comissió prosseguirà amb el procés de valoració en la seua fase de concurs de mèrits i publicarà a 
la pàgina web de l'Ajuntament el termini de presentació de la documentació acreditativa d'aquests,  
de conformitat amb el punt 3.5 de les bases de la convocatòria.

Es dóna per finalitzat l’acte a les 10:15 hores estenent-se la present acta que amb la Secretària 
firmen els membres de la comissió. Ho certific.

                                 (document signat electrònicament al marge)
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