
ACTA DE REVISIÓ DE VALORACIÓ DE MÈRITS ACREDITATS PELS ASPIRANTS EN EL 
PROCÈS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL 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 8:15 hores del dia 
17 de novembre de 2017 es reuneixen els membres de la comissió de valoració per tal de resoldre 
les al·legacions presentades a l’acta de valoració de mèrits acreditats pels aspirants de data 9 de 
novembre de 2017.

Atès que el dia 10 de novembre de 2017 a les 14:47:15 es va anunciar el document «Acta 
de valoració de mèrits acreditats pels aspirants», que ha estat durant tres dies al Tauler d’Anuncis 
de la Seu Electrònica d’aquest Ajuntament.

En aquell document es va informar als aspirants que disposaven d’un termini de tres dies 
hàbils per formular reclamacions en relació a la valoració efectuada i al contingut d’aquella acta, 
les quals serien resoltes motivadament per la comissió.

Vist  que en data  13  de novembre de 2017  amb Registre  d’Entrada  núm.  21887,  s’ha 
presentat al·legació per part de la persona aspirant identificada amb el DNI núm. 49.415.079Q en 
el qual sol·licita la revisió de la valoració obtinguda.

La comissió de valoració, a la vista de les al·legacions presentades, convocà a les 11,30 
hores  del  dia  17  de novembre  de  2017  a  la  persona  aspirant  identificada  amb el  DNI  núm. 
49415079Q a fi de procedir a l’esmentada revisió.

Una  vegada  aquesta  realitzada  s’observa  que  efectivament  hi  ha  error  aritmètic  a  la 
columna del  total  de la  puntuació,  i  on diu: 18,252 ha de dir:  18,525; així  mateix  revisada la 
documentació aportada i havent-se motivat per part de la comissió, la persona interessa manifesta 
la seva conformitat amb la valoració obtinguda de 18,525 punts.



Vist  que en data  14  de novembre de 2017  amb Registre  d’Entrada núm.  21955,  s’ha 
presentat al·legació per part de la persona aspirant identificada amb el DNI núm. 46.959.799D en 
el qual sol·licita la revisió de la valoració obtinguda.

La comissió de valoració, a la vista de les al·legacions presentades, convocà a les 11,45 
hores  del  dia  17  de novembre  de  2017  a  la  persona  aspirant  identificada  amb el  DNI  núm. 
46.959.799D a fi de procedir a l’esmentada revisió.

Revisada la valoració pertinent amb la interessada, aquesta manifesta la seva conformitat 
amb la valoració obtinguda.

Vist  que en data  13  de novembre de 2017  amb Registre  d’Entrada  núm.  21963,  s’ha 
presentat al·legació per part de la persona aspirant identificada amb el DNI núm. 48.306.445M a fi 
de procedir a la revisió de la valoració obtinguda.

La comissió de valoració, a la vista de les al·legacions presentades, convocà a les 12,00 
hores  el  dia  17  de  novembre  de  2017  a  la  persona  aspirant  identificada  amb  el  DNI  núm.  
48.306.445M a fi de procedir a l’esmentada revisió.

Una  vegada realitzada  aquesta,  s’observa  que als  mèrits  acadèmics no es valora  dos 
titulacions de cicles superior amb un total de 0,36 punts, que sumats a la puntuació total obtinguda 
fa un total de 3,86 punts, sent la resta de valoració obtinguda de conformitat per part de la persona 
interessada; quedant una puntuació total de 22,20 punts.

Vist  que en data  14  de novembre de 2017  amb Registre  d’Entrada núm.  22042,  s’ha 
presentat al·legació per part de la persona aspirant identificada amb el DNI núm. 41455863L en la 
qual indica que a la puntuació obtinguda no consta inclòs a la puntuació total, la valoració dels 
mèrits.

Havent-se comprovat per part de la comissió de valoració, s’observa que per error no es va 
procedir a la suma total de la puntuació, els mèrits amb la qualificació del primer exercici, per tant  
es procedeix a rectificat la puntuació total on diu: 16,672 ha de dir: 18,262.

Una vegada examinades i resoltes les observacions i les reclamacions presentades a la 
valoració en el  termini  establert, el  Tribunal eleva la proposta definitiva a la Presidència de la 
Corporació  a  efectes  de  constitució  d'una  borsa  de  treball  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,  per  cobrir  el  lloc  de  treball 
d'auxiliar de serveis 1 festius.



Es dona l'acte per finalitzat a les 12,15 hores estenent-se la present acta que signen els 
membres de la comissió.

          (document signat electrònicament  al marge)

NÚM DNI EXPERIÈNCIA MÈRITS ACAD. FORMACIÓ CATAL. TOT. QUALIFICACIÓ 1ER EXERCICI TOTAL

1 41448048R 1,85 0,75 3,5 0,15 6,25 16,67 22,92

2 47253775E 0,6 - 3,5 - 4,1 18,34 22,44

3 46952967P 0,6 - 3,5 - 4,1 18,34 22,44

4 52737521Q - 1,87 3,5 0,25 5,62 16,67 22,29

5 48306445M - - 3,5 - 3,86 18,34 22,2

6 73552498Q - 0,37 0,86 - 1,23 20 21,23

7 41452098A - - 2,725 - 2,725 18,34 21,065

8 47257044W - 0,18 1,85 0,15 2,18 18,34 20,52

9 41457495H - 0,18 3,5 - 3,68 16,67 20,35

10 47251901B - - 2,343 0,15 2,493 16,67 19,163

11 53443138Q - 0,27 3,5 - 3,77 15 18,77

12 49415079Q - 1,31 2,215 - 3,525 15 18,525

13 41457145J - - 1,5 0,25 1,75 16,67 18,42

14 19005291T - - - - - 18,34 18,34

15 41455863L - 0,09 1,5 - 1,59 16,67 18,26

16 41458708N 0,6 - 2,345 - 2,945 15 17,945

17 42949059D - - 1,15 - 1,15 16,67 17,82

18 71622919E 3,7 0,09 - - 3,79 13,34 17,13

19 18223348B - 1,78 3,5 0,15 5,43 11,67 17,1

20 46955512T - 0,09 0,18 0,15 0,42 16,67 17,09

21 46959799D - 0,09 0,07 0,25 0,41 16,67 17,08

22 47251357L - 0,37 - - 0,37 16,67 17,04

23 46952070P 0,175 - - - 0,175 16,67 16,845

24 47251352Z - 0,75 0,45 0,25 1,45 15 16,45

25 49415943Y - 0,75 0,4 0,15 1,3 15 16,3

26 08832666E - - 0,6 0,15 0,75 15 15,75

27 47895202W - 1,03 - 0,25 1,28 13,34 14,62

28 02527047Z 1 - - - 1 13,34 14,34

29 40347419Z - 0,018 - 0,25 0,268 13,34 13,608

30 46951772D 0,5 - - - 0,5 11,67 12,17

31 47405287X - - - - - 11,67 11,67
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