Laura Añibarro Juan (1 de 3)
Directora Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat
Data Signatura: 10/02/2020
HASH: 8281aa9ea2ed9c84304bc27b1a4b6706

ACTA D'OBERTURA DE SOBRES, IDENTIFICACIÓ D'ASPIRANTS I LLISTA DE
PERSONES QUE HAN SUPERAT EL PRIMER EXERCICI DE LA FASE
D'OPOSICIÓ EN EL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA
BORSA DE TREBALL D'AUXILIAR DE SERVEIS 3 (BIDELL) PER COBRIR AMB
CARÀCTER TEMPORAL NECESSITATS URGENTS I INAJORNABLES DE
PRESTACIÓ DE SERVEIS A L'AJUNTAMENT D'EIVISSA, PEL PROCEDIMENT DE
SELECCIÓ MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ.

PRESIDENT:
IVÁN CASTRO SÁNCHEZ
VOCAL:
EVA RIERA LOCK
SECRETÀRI/A:

A l’Edifici del carrer de Canàries 35,Edifici Cetis., sent les 11:30 hores del dia
10 de febrer de 2020 es reuneix la comissió de valoració en acte públic convocat al
tauler d'anuncis de la web municipal, per tal d'efectuar l'obertura de obres amb el codi
de barres identificatiu dels/les aspirants.
A continuació i efectuada l'obertura e 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 10 punts i el mínim necessari per superar-lo ha set
de 5 punts de conformitat amb les bases que regeixen la convocatòria.
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Cada pregunta contestada correctament es valora amb 0,526 punts, les preguntes no
resoltes, tant si figuren les 4 opcions en blanc com si figuren amb més d'una resposta,
no es valoren. Quant a les preguntes amb resposta errònia es penalitzen amb 0,176
punts.
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Las puntuacions obtingudes son les següents:
DNI

PUNTUACIÓ

46950505F

8,590

41440997B

7,186

46951785E

5,782

41451250Y

5,256

47253668F

NO APTE

41452098A

5,434

Per tant i de conformitat amb les puntuacions obtingudes, s'acorda aprovar la següent
relació de persones que amb els següents DNI han superat el primer exercici de la
fase d'oposició de les proves:
DNI

46950505F
41440997B
46951785E
41451250Y
41452098A

De no presentar cap reclamació en el termini assenyalat, la comissió prosseguirà amb
el segon exercici, que consisteix en la realització d'una prova pràctica proposada per la
Comissió de Valoració i relacionada amb les tasques pròpies de la plaça i el temari que
figura a l'annex I.
S’acorda que el 19 de febrer a les 11:00 hores, en la Nau de Serveis Municipals, en el
Polígon Cas Dominguets, carrer Voluntariat 5-7-9, es farà la segona prova.
Es dona per finalitzat l’acte a les 12:00 hores estenent-se la present acta que amb la
Secretària firmen els membres de la comissió. Ho certific.
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Els/les interessats/des disposen de tres dies per formular les reclamacions que estimin
pertinents amb relació a la valoració efectuada que seran resoltes motivadament per la
comissió en el termini de set dies.

