
ACTA  DE  VALORACIÓ  DE  MÈRITS  ACREDITATS  PELS  ASPIRANTS  EN  EL 
PROCÉS  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 MITJANÇANT 
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 sent les 08,15 
hores del  dia  16  d’octubre  de 2018 es  reuneixen els  membres de la  comissió  de 
valoració  per tal de comprovar que s’han aportat els requisits exigits a la base segona, 
apartats d) i e), i efectuar les valoracions de mèrits aportats pels aspirants durant el 
termini de presentació segons els barems establerts a l'Annex II de les bases de la 
convocatòria.

Atès que la base 3.5 de les bases específiques disposa que els aspirants que 
no acreditin els requisits exigits a la base segona, apartats d) i e), seran exclosos del  
procés selectiu, havent-se comprovat que la persona aspirant, amb DNI  47252315B, 
no ha presentat els requisits esmentats anteriorment, resta exclosa del procés selectiu.

Conclosa  la  valoració  es  procedeix  a  confeccionar  la  llista  provisional  de 
puntuacions obtingudes per ordre de major a menor puntuació total, d'acord amb el que 
s'estableix a la base setena de les bases específiques de la convocatòria. Se relacionen 
només els DNI:

NÚM DNI
MÈRITS 
ACAD.

ACCIONS 
FORMACIÓ

CATALÀ TOT.
QUALIFICACIÓ 
1ER EXERCICI

TOTAL

1 41457067G 1.12 0.250 0,250 1.620 17.332 18.952

2 46950505F 0.300 0.250 0.550 15.998 16.548

3 47895202W 2,250 0,250 2.500 11.996 14.496

Les persones aspirants podran formular les observacions o reclamacions que 
estimin pertinents a l'anterior valoració en el termini de tres dies hàbils comptadors des 
de  l’endemà  de  la  data  de  la  seua  exposició  pública  al  tauler  d'anuncis  de  la 
corporació, de conformitat amb la base 7.3 de les específiques.
 observacions que es presentin.
La llista es considerarà automàticament elevada a definitiva si no es presentàs cap 
reclamació.
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Una  vegada  examinades  i  resoltes   les  reclamacions  presentades  a  la 
valoració, en un termini no superior a set dies,  el Tribunal elevarà la proposta definitiva 
a  la  Presidència  de  la  Corporació  a  efectes  de  constitució  d’una  borsa  de  treball  
d’encarregat de Mercats 

Es dona l’acte per finalitzat a les 09,05 hores estenent-se la present acta que 
signen els membres de la comissió.

                       (document signat electrònicament al marge)
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