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Data Signatura: 04/03/2022
HASH: 9d418cb278dca1399d996957291f4d0a

ACTA DE RESOLUCIÓ DE LES RECLAMACIONS I AL·LEGACIONS PRESENTADES AL
PRIMER EXERCICI - PROVA DE CONEIXEMENTS TIPUS TEST - I APROVACIÓ
RELACIÓ DEFINITIVA DE LES PERSONES APTES I CONVOCADES PER A LA
SEGÜENT
PROVA
DEL
PROCEDIMENT
SELECTIU
PER
A
LA
PROVISIÓ DE DUES PLACES DE TÉCNIC/A MIG DE GESTIÓ MITJANÇANT EL
SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ A LA PLANTILLA DE PERSONAL
FUNCIONARI DE CARRERA DE L ‘AJUNTAMENT D' EIVISSA
PRESIDENT: Sr. Antonio Pérez Barrios
SECRETARIA: Sr. Mercedes Costa Gotarredona
Al 3r pis de l’edifici Cetis, situat al Carrer de Canàries, núm. 35, sent 12:00 hores del
dia 2 de març de 2022, baix la presidència del Sr. Antonio Pérez Barrios , s’han reunit els
senyors abans relacionats, a l’objecte de resoldre les reclamacions i al·legacions
presentades enfront a la primera prova – Prova de coneixements tipus test .

1. Vist escrit d'al·legacions presentat per la persona aspirant amb DNI 47252953M , en el
qual sol·licita revisió de la puntuació resultant del seu qüestionari, es cita de manera
presencial a la persona interessada i es torna a revisar conjuntament el qüestionari, donant
compte que el resultat de la puntuació que el Tribunal va adjudicar en un principi era el
correcte; per tant es desestima l'al·legació.
2. Vist escrit d'al·legacions presentat per la persona aspirant amb DNI 47253967F , en el
qual sol·licita la impugnació de la pregunta núm.38 de l’examen tipus test, revisada de nou
per part del Tribunal i considerant que la resposta correcta és la que figura a l’anunci dels
resultats publicats, es cita de manera presencial a la persona interessada per tal d’informarla del desestiment de la seva al·legació.
3. Elevar a definitiva la llista de les persones aspirants que han resultat aptes, segons
detall:
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
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Data Signatura: 04/03/2022
HASH: e24211ade0b12b01c8a9e2a5ca65f1e4

Actua com a secretària la Sra. Mercedes Costa Gotarredona

46955511E

3,3768

46958918W

3,252

45827348D

2,8778

41456150F

2,794

47253838Q

2,6694

4. Enfront a aquest acord es pot interposar recurs d’alçada en el termes i terminis dels
articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, de procediment administratiu comú.
Per consegüent, queden convocades les següents persones aspirants que han superat la
primera prova de la fase d'oposició, a la realització del segon exercici, consistent en una
prova de desenvolupament, de caràcter obligatori i eliminatori, que tindrà lloc el pròxim dia 7
de març de 2022 a les 9:00 hores al l'Edifici Cetis situat al carrer de Canàries núm. 35, 4t
pis, Sala 3.

DNI
41454202Z
47252716K
47257440F
44872018F
47253967F
25424824A

Sent les 12 hores i, sense més assumptes que tractar, s’estén aquesta acta, que amb jo, la
secretària signa la resta dels membres del Tribunal.

(document signat electrònicament al marge)
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Eivissa,

