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ACTA DE REVISIÓ DEL SEGON EXERCICI DE LA PROVA TEÒRICA DEL PROCEDIMENT
SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D’ENCARREGAT DE
MERCATS, PER COBRIR AMB CARÀCTER LABORAL TEMPORAL NECESSITATS
URGENTS I INAJORNABLES DE CONTRACTACIÓ A L’AJUNTAMENT D’EIVISSA, PEL
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ MITJANTÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ
PRESIDENT:
Tomás París Hidalgo
VOCAL:
Juan Antonio López Badia
SECRETÀRIA:
Mercedes Marí Marí

L'interessat ha manifestat a la Comissió que no assistirà a aquest acte.
Vista la reclamació interposada respecte a la pregunta 2, "Quants de regidors formen
l'equip de Govern?", l'aspirant argumenta que la resposta correcta hauria de ser l'opció "d", en
atenció a allò que disposa l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
La Comissió de Valoració revisada la reclamació interposada disposa: "El Govern y la
administració municipal, llevat d'aquells municipis que legalment funcionen en régim de Consell
obert, correspon a l'Ajuntament, integrat per l'Alcalde y per els regidors.
Els regidors són escollit per sufragi universal, igual, lliure, directe i secret, i l'Alcalde es
escollit per els regidors. Actualment, l'equip de govern d'aquest ajuntament està format per
l'alcalde i 11 regidors, que obstenten atribucions en les matèries o activitats que en ells hagi
delegat l'alcalde.
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Per l'anterior, escau desestimar l'al.legació presentada i ratificar que la resposta correcta a
la pregunta 2 és l'opció C: 11 regidors"
Per la qual cosa, s'eleva a definitiva la llista que figura a l'acta de valoració de l'exercici i
es dóna per finalitzat l'acte de revisió a les 09:10 hores.
De conformitat amb la base 3.5 de les Bases, la Comissió estableix un termini de 10 dies
hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta acta, per tal que l’aspirant presenti
la documentació acreditativa dels mèrits, juntament amb la documentació que acrediti complir els
requisits exigits als apart d) i e) de la base segona, en el Registre General de l’Ajuntament
d’Eivissa.
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A l’Edifici de “Sa Colomina” situat al Carrer de Canàries núm. 35 sent les 08,53 hores del
dia 21 de setembre de 2018 es reuneixen els membres de la comissió de valoració a l'objecte de
procedir a la revisió sol·licitada del 2n exercici de la fase d'oposició.

