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A l’edifici Cetis situat al Carrer de Canàries núm. 35, sent les 08: 15 hores del dia 16 de
febrer de 2021, baix la presidència del Sr. Antonio Pérez Barrios, s’han reunit els/les
senyors/res abans relacionats, a l’objecte de resoldre les al·legacions presentades a
l’Acta de realització del segon exercici del procés selectiu per a la provisió de dues
places d’administratiu/va pel tor de promoció interna, mitjançant el sistema de
concurs-oposició, una vegada finalitzat el termini de 3 dies hàbils des de la publicació
d’aquesta acta per efectuar les reclamacions oportunes o sol·licitar la revisió del seu
examen davant del Tribunal.
Vista l’al·legació presentada per l’aspirant amb DNI 46950603J, amb registre
d’entrada núm.2021-E-RE-2244, de data 12 de febrer de 2021, on demana la revisió
de la pregunta 19, del supòsit pràctic núm.3.
Vista l’al·legació presentada per l’aspirant amb DNI 41461791J, amb registre
d’entrada núm.2021-E-RE-2341, de data 15 de febrer de 2021, on demana la revisió
de la pregunta 19, del supòsit pràctic núm.3 i de la pregunta 12, del supòsit 4.
Reunits els membres del Tribunal Qualificador i revisada la pregunta 19, del
supòsit pràctic núm.3, s’acorda donar per vàlides les respostes b) i d) ja que, en
aquest cas, es pot interpretar la pregunta com a de caràcter general o en relació al
supòsit exposat.
En relació a la pregunta 12, del supòsit 4, es desestima l’al·legació presentada
atès que segons l’article 68.1, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, transcorregut el termini establert
per esmenar la sol·licitud, l’Administració pot entendre que la persona interessada
desisteix de la seva petició, i per tant, d’acord amb l’article 21 de la mateixa llei, ha de
dictar resolució d’arxiu del procediment.

Codi Validació: ACA56M6XGLYCT3XGLP9ACW7GY | Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

JOANA BELTRAN RIBAS (1 de 2)
Responsable Administratiu del Sac i de Padró d'habitants
Data Signatura: 16/02/2021
HASH: 77916e62d1d8434bda8ab9a5bcd25f5f
Antonio Pérez Barrios (2 de 2)
Director de Recursos Humans i Personal
Data Signatura: 16/02/2021
HASH: e24211ade0b12b01c8a9e2a5ca65f1e4

ACTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER LES
PERSONES ASPIRANTS 46950603J I 41461791J EN RELACIÓ ALS RESULTATS
DEL SEGON EXERCICI DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA PROVISIÓ,
MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ, DE DUES PLACES
D’ADMINISTRATIU/VA PEL TORN DE PROMOCIÓ INTERNA A LA PLANTILLA DE
FUNCIONARIS DE L'AJUNTAMENT D'EIVISSA

De la rectificació derivada de les al·legacions presentades resulten
puntuacions següents:
DNI

PUNTUACIÓ

41460483Q

6,20

41461791J

8,40

46950603J

8,80

41447454M

7,20

41453769H

7,80

les

Aquesta llista s’eleva a definitiva.
S’estableix un termini de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà de la
publicació d’aquesta llista per a la presentació dels mèrits avaluables d’acord amb el
barem establert a l’Annex II de les bases, juntament amb la documentació que acrediti
complir els requisits exigits als apartats c) i d) de la base segona de les esmentades
bases.
Davant aquest acord, es podrà interposar recurs d’alçada davant l’Òrgan
competent, en el termini d’un mes.
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