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ACTA DE VALORACIÓ DE MÈRITS ACREDITATS PELS ASPIRANTS EN EL
PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER
COBRIR EN COMISSIÓ DE SERVEIS LLOCS VACANTS D’OFICIAL DE LA
POLICIA LOCAL A L’AJUNTAMENT D’EIVISSA.
PRESIDENT:
Fermín Cárcel Guasch
VOCALS:
Angeles Gallardo Oliver
SECRETARI:
Antonio Pérez Barrios

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 desena de les bases específiques de la convocatòria, amb indicació només dels
DNI:
NÚM

DNI

VALORACIÓ
CURSOS
CAPACITACIÓ

VALORACIÓ
SERVEIS
PRESTATS

ANTIGUITAT

ESTUDIS
ACADÈMICS
OFICIALS

VALORACIÓ
CONEIXEMENT
LLENGÜES

VALORACIÓ
CURSOS
DE
FORMACIÓ

VALORACIÓ
RECONEIXEMENTS
HONORÍFICS

TOTAL
MÈRITS

1

29083865C

8,000

3,400

6,045

0,290

17,735

2

41458372K

7,502

3,000

5,500

1,520

17,522

3

76149358S

7,029

2,600

4,500

0,010

15,639

4

46950668D

5,907

2,600

1,640

0,010

10,157

1,500

Antonio Pérez Barrios (3 de 3)
Director de Recursos Humans i Personal
Data Signatura: 14/12/2021
HASH: e24211ade0b12b01c8a9e2a5ca65f1e4

Els 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 11.2 de les específiques.
De conformitat amb la base 11.3 de les Bases, la comissió disposarà d'un termini de
set dies per resoldre les reclamacions i observacions que es presentin.
La llista es considerarà automàticament elevada a definitiva si no es presentàs cap
reclamació.
Una vegada examinades i resoltes les observacions i les reclamacions presentades a
la valoració en el termini establert, la Comissió elevarà la proposta definitiva a la
Presidència de la Corporació a efectes de constitució d’una borsa de treball d’Oficial de
la Policia Local amb l’objectiu de procedir als nomenaments en comissió de serveis
que siguin convenients per cobrir les vacants i necessitats urgents.
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A l’edifici municipal del CETIS situat al carrer Canàries núm. 35 a les 9:30 hores del dia
13 de desembre 2021 es reuneixen els membres de la comissió de valoració, per tal
d'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.

Es dona l’acte per finalitzat a les 14:00 hores estenent-se la present acta que amb mi
signa el President.
(document signat electrònicament al marge)

Sgt. _________________

El Secretari

Sgt. ____________________
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El President

