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ACTA OBERTURA DE SOBRES DEL TERCER EXERCICI – SUPÒSIT PRÀCTIC - DEL
PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE DUES PLACES DE TÈCNIC/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
VOCAL
Sra. Maria De Las Heras Cirera
SECRETÀRIA:
Sra. Mercedes Costa Gotarredona

A l’edifici Cetis, situat al carrer de Canàries núm. 35, a les 14.00 h del dia 23 de març
de 2022, sota la presidència del Sr. Antonio Pérez Barrios, es reuneixen els/les senyors/ores
abans relacionats, a l’objecte d’efectuar l’obertura de sobres amb el codi de barres
identificatiu dels /de les aspirants.

Els exercicis s’han valorat de 0 a 10 punts i el mínim necessari per superar-lo ha
estat de 5 punts de conformitat amb les bases que regeixen la convocatòria.
Les puntuacions obtingudes són les següents:

Els/les interessats/des disposen de tres dies hàbils, a partir de l'endemà a la
publicació dels resultats, per formular les al·legacions que consideren pertinents amb relació
a la valoració efectuada mitjançant instància en el registre d'entrada de documents de
l'Ajuntament o en la Seu electrònica. La revisió de les al·legacions presentades del tercer
exercici, a l'objecte ser resoltes pel Tribunal, si escau, tindrà lloc en la seu de l'Ajuntament
d’Eivissa l’11 d’abril de 2022. Aquelles persones aspirants que presenten sol·licituds seran
convocats prèviament a una hora determinada en funció de les instàncies rebudes.
De no presentar cap reclamació en el termini assenyalat, el Tribunal prosseguirà
amb el procés d’oposició.
Es dona per finalitzat l’acte a les 14:30h i s’estén la present acta que, amb la
secretària, firmen els membres del tribunal. Ho certific.
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A continuació, i efectuada l’obertura i identificació de les persones aspirants
s’anuncien les dades i les puntuacions obtingudes corresponents al segon exercici de la fase
d’oposició.
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