De conformitat amb l’acta del Tribunal Qualificador, de data 23 de febrer de 2022,
encarregat de la realització, correcció i qualificació del primer exercici de la convocatòria del
procediment selectiu per a la provisió de dues places de tècnic/a mig de gestió, s’informa:


Es fan públiques les qualificacions provisionals aconseguides per les persones
aspirants presentades al primer exercici:

DNI

PUNTUACIÓ

41454202Z

7,8338

47252716K

7,0838

47257440F

6,6256

44872018F

6,4588

47253967F

6,3756

25424824A

5,9176

47252953M

4,6262

47251742J

4,5424

46955115V

3,6689

46955511E

3,3768

46958918W

3,252

45827348D

2,8778

41456150F

2,794

47253838Q

2,6694



S'atorga un termini de 3 dies hàbils, a partir de l'endemà a la publicació del present
anunci, per a aquells aspirants que ho desitgen, presenten les al·legacions que
consideren mitjançant instància en el registre d'entrada de documents de
l'Ajuntament o en la Seu electrònica.



La revisió i al·legacions presentades del primer exercici, a l'objecte ser resoltes pel
Tribunal, si escau, tindrà lloc en la seu de l'Ajuntament d’Eivissa, el 4 de març de
2022. Aquelles persones aspirants que presenten sol·licituds seran convocats
prèviament a una hora determinada en funció de les instàncies rebudes.



Es convoca a totes les persones aspirants que hagin superat el primer exercici de la
fase d'oposició, tal com estableixen les bases de la convocatòria, a la realització del
segon exercici que tindrà lloc el pròxim dia 7 de març de 2022, a les 9:00 hores a
l'Edifici Cetis situat al carrer de Canàries núm. 35, 4t pis, Sala 3.
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