
 

ACTA  DE REALITZACIÓ DEL SEGON EXERCICI DE LA PROVA TEÒRICA DE LA 
FASE D'OPOSICIÓ  DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ 
D'UNA BORSA DE TREBALL D’ENCARREGAT DE MERCATS, PER COBRIR AMB 
CARÀCTER LABORAL TEMPORAL NECESSITATS URGENTS I INAJORNABLES 
DE CONTRACTACIÓ  A L’AJUNTAMENT   D’EIVISSA,  PEL PROCEDIMENT DE 
SELECCIÓ MITJANTÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ

PRESIDENT:
Tomás París Hidalgo

VOCAL:
Juan Antonio López Badia

SECRETÀRIA:
Mercedes Marí Marí 

A l’Edifici de «Sa Colomina» situat al carrer de Canàries núm. 35, a les 09,35h 
del dia 13 de setembre de 2018, baix la presidència de la Sr. Tomás París Hidalgo, 
s’han reunit els/les senyors/ores abans relacionats, a l’objecte de efectuar la segona 
prova  del   procés  selectiu  per  a  PER  A LA CONSTITUCIÓ  D'UNA BORSA DE 
TREBALL  D’ENCARREGAT  DE  MERCATS,  PER  COBRIR  AMB  CARÀCTER 
LABORAL  TEMPORAL  NECESSITATS  URGENTS  I  INAJORNABLES  DE 
CONTRACTACIÓ  A  L’AJUNTAMENT   D’EIVISSA,  PEL  PROCEDIMENT  DE 
SELECCIÓ MITJANTÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ,  que ha estat 
publicat al butlletí oficial de les Illes Balears núm. 94 de dia 31 de juliol de 2018

Es fa crida de les persones aspirants. Prèvia identificació de cadascuna d'elles, 
es presenten a la prova les següents:

D.N.I. / NIE
46950505F
41457067G
47252315B
47895202W

A continuació i prèviament al començament de l’exercici, a fi de mantenir en 
l’anonimat el nom i llinatges dels aspirants, els aspirants procedeixen a la inscripció 
d’un codi identificatiu, junt amb el nom i DNI de cadascú en cada una de les targetes 
que  s'entreguen  amb  un  sobre  que  una  vegada  tancat  s'entrega  a  la  Comissió 
avaluadora. El sobre s'obrirà en acte públic que serà determinat per la comissió, una 
vegada efectuades les correccions dels exercicis.

Seguidament  es  lliura  l'examen.  La secretària  anuncia  que  el  temps  per 
efectuar  aquest  exercici  serà  de  45  minuts  de  conformitat  amb  la  base  sisena  i 
comença a les 09,45 hores.

Una vegada entregats tots els exercicis, la Comissió comunica als aspirants 

 



 

que l'acte públic d'obertura dels sobres identificatius serà el pròxim 14 de setembre a 
les 8,45 h a la 4ª planta de l’edifici de Sa Colomina.

 Seguidament la Comissió de Valoració  acorda reunir-se el dia 14 de setembre a les 
8’30 per a  la correcció i valoració del exàmens.

Es dona per finalitzat l'acte a les 10,30 hores, estenent -se la present acta que 
firmen tots els membres de la comissió. 
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