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ACTA D’OBERTURA DE SOBRES, IDENTIFICACIÓ D’ASPIRANTS I LLISTA DE
PERSONES QUE HAN SUPERAT EL PRIMER EXERCICI DE LA PROVA TEÒRICA
DE LA FASE D'OPOSICIÓ DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA PROVISIÓ
D’UNA PLAÇA D’OFICIAL DE POLICIA LOCAL A LA PLANTILLA DE PERSONAL
FUNCIONARI DE CARRERA DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA.
PRESIDENT:
Sr. Antonio Cardona Torres
VOCAL
Sr. Angel Sanz Chaparro
VOCAL:
Sr. Juan Ignacio Hernández Peña
SECRETÀRIA:
Sra. Margarita Riera Torres

A continuación i efectuada l’obertura i identificació de les persones aspirants,
s’anuncien les dades i les puntuacions obtingudes corresponents al primer exercici
de la fase d’oposició.
Els exercicis s’han valorat de 0 a 20 punts i el mínim necessari per superar-lo ha set
de 10 punts de conformitat amb les bases que regeixen la convocatòria.
Les puntuacions obtingudes son les següents:
DNI

PUNTUACIÓ

41458946C
29083865C
46952565C
76149358S
46950668D
41458372K
46953235T
41458947K
43158718T

5,25
10
8
8
6
0
0
10
4,25

Per tant i de conformitat amb les puntuacions obtingudes, han superat el primer
exercici de la fase d’oposició la relació de persones amb els següents DNI:
DNI
29083865C
41458947K
Les persones aspirants disposen de tres dies hàbils, des de l’endemà de la
publicació d’aquesta acta al tauler d’anuncis de la seu electrònica i a la pàgina web
municipal, per formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents amb
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A l’Edifici Cetis situat al Carrer de Canàries núm. 35, 4 t pis, sent les 11:00 hores del
dia 7 de novembre de 2019, es reuneix el tribunal qualificador en acte públic
convocat al tauler d’anuncis de la web municipal, per tal d’efectuar l’obertura de
sobres amb el codi de barres identificatiu dels aspirants.

Una vegada resoltes les reclamacions o en cas de no presentar-se cap reclamació
en el termini assenyalat, el Tribunal Qualificador prosseguirà amb el procés i
publicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament la llista definitiva d’aspirants que han
superat el primer exercici, així com l’hora, el dia i el lloc per a la realització del segon
exercici de la fase d’oposició previst a la base 6.2.2.
A les 11:35 hores es dona per finalitzada la sessió, estenent-se la present acta, que
amb la Secretària firmen els membres del tribunal. Ho certific.
(document signat electrónicament al marge)
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relació a la puntuació atorgada, que seran resoltes motivadament pel Tribunal dins
del termini dels set dies següents i sempre abans de la realització de la següent
prova.

