
ACTA DE  REVISIÓ  DEL  SEGON  EXERCICI  DEL  PROCEDIMENT  SELECTIU  PER  A LA 
CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER COBRIR AMB CARÀCTER TEMPORAL 
NECESSITATS URGENTS I INAJORNABLES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PERSONAL 
SUBALTERN (PORTER-MACER, PORTER-NOTIFICADOR, TELEFONISTA-INFORMADOR) A 
L'AJUNTAMENT D'EIVISSA, PEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ MITJANÇANT EL SISTEMA 
DE CONCURS-OPOSICIÓ PER COBRIR EL LLOC DE TREBALL D'AUXILIAR DE SERVEIS 1 
FESTIUS.

PRESIDENTA: 
Nieves Planells Planells

VOCALS:
Mercedes Marí Marí

SECRETÀRIA:
Carolina Roig Davison

A l’Edifici de “Sa Colomina” situat al Carrer de Canàries núm. 35 sent les 8:15 hores del dia 
5 d’octubre de 2017 es reuneixen els membres de la comissió de valoració per tal de resoldre les 
al·legacions presentades a la llista provisional de persones que han superat la fase d'oposició amb 
les puntuacions obtingudes realitzat en data 26 de setembre de 2017.

Atès que el dia  29 de setembre de 2017 a les 13:49:08 es va anunciar el document "Acta 
d'obertura de sobres, identificació d'aspirants i llista provisional de persones que han supertat la 
fase d'oposició", que ha estat durant tres dies al Tauler d'Anuncis de la Seu Electrònica d'aquest 
Ajuntament i en el que se varen publicar la següent llista de les puntuacions obtingudes per les 
persones aspirants presentades a l'exàmen:

DNI PUNTUACIÓ

47253775E 18,34

02527047Z 13,34

48306445M 18,34

47253913E 8,34

46951772D 11,67

47257044W 16,67

71622919E 13,34

53443138Q 15

46959799D 16,67

41457145J 16,67

47405287X 11,67

41452098A 18,34

47251901B 16,67

41441103W 6,67

18223348B 11,67

73552498Q 20

46952967P 18,34



42949059D 16,67

47895202W 13,34

08832666E 15

19005291T 18,34

49415079Q 15

52737521Q 16,67

49415943Y 15

47251352Z 15

47251357L 16,67

41448048R 16,67

46952070P 16,67

40347419Z 13,34

41455863L 16,67

46955512T 16,67

41457495H 16,67

41458708N 15

En aquell document es va informar als aspirants que disposaven d'un termini de tres dies 
hàbils per formular reclamacions en relació a la valoració efectuada i al contingut d'aquella acta, 
les quals serien resoltes motivadament per la comissió.

Vist  que  en  data  2  d'octubre  de  2017  amb  registre  d'entrada  19087,  s'ha  presentat 
al·legació per part de la persona aspirant identificada amb el DNI núm. 41457495H en la qual 
sol·licita revisió de l'exàmen efectuat.

La comisió de valoració, a la vista de les al·legacions presentades, convocà a partir de les 
8:00  hores  del  dia  5  d'octubre  de  2017  a  la  persona  aspirant  identificada  amb el  DNI  núm. 
41457495H a fi de procedir a l'esmentada revisió.

Revisada la prova pertinent per la interessada, aquesta manifesta la seva conformitat amb 
la valoració obtinguda.

Vist que en data 2 d'octubre de 2017 amb registre d'entrada núm. 19104, s'ha presentat 
al·legació per part de la persona aspirant identificada amb el DNI núm. 47257044W en la qual 
manifesta la seva disconformitat amb la puntuació obtinguda.

La comisió de valoració a la vista de les al·legacions presentades, procedeix a la revisió de 
l'exàmen de la persona aspirant identificada amb el DNI núm. 47257044W, observant que hi ha un 
error numéric a la suma de la seva puntació, havent-se atorgat una puntuació de 16,67 i sent  
rectificada una vegada comprovat les respostes correctes a una puntuació total de 18,34 punts.

La Comissió de Valoració acorda efectuar les rectificacions de les puntuacions i elevar la 
següent llista a definitiva:

DNI PUNTUACIÓ

47253775E 18,34

02527047Z 13,34

48306445M 18,34

47253913E 8,34

46951772D 11,67

47257044W 18,34

71622919E 13,34



53443138Q 15

46959799D 16,67

41457145J 16,67

47405287X 11,67

41452098A 18,34

47251901B 16,67

41441103W 6,67

18223348B 11,67

73552498Q 20

46952967P 18,34

42949059D 16,67

47895202W 13,34

08832666E 15

19005291T 18,34

49415079Q 15

52737521Q 16,67

49415943Y 15

47251352Z 15

47251357L 16,67

41448048R 16,67

46952070P 16,67

40347419Z 13,34

41455863L 16,67

46955512T 16,67

41457495H 16,67

41458708N 15

De conformitat  amb la  base 3.5  la  comissió  convoca al/les aspirants/tes perquè en el  
termini  de deu dies hàbils a comptar de l'endemà a la publicació de la present  Acta al  tauler  
d'edictes  de  la  web  municipal,  puguin  presentar  els  mèrits  avaluables  d'acord  amb el  barem 
establert  a  l'Annex  II  de  les  bases d'aquesta  convocatòria,  mitjançant  l'original  o  la  fotocòpia 
compulsada o acarada.

          (document signat electrònicament  al marge)


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
		esPublico Gestiona - AJUNTAMENT EIVISSA
	2017-10-05T13:20:51+0200
	Eivissa
	NIEVES PLANELLS PLANELLS - 41436686R
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - AJUNTAMENT EIVISSA
	2017-10-05T13:05:32+0200
	Eivissa
	MARIA MERCEDES MARI MARI - 41441809H
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - AJUNTAMENT EIVISSA
	2017-10-05T13:02:35+0200
	Eivissa
	CAROLINA SUSANA ROIG DAVISON - 41449903Q
	Ho accepto




