
ACTA DE CORRECCIÓ PROVA PRÀCTICA ,  I LLISTA DE PERSONES QUE HAN SUPERAT EL 
TERCER  EXERCICI  DE  LA  FASE  D'OPOSICIÓ  EN  EL PROCEDIMENT  PROCEDIMENT 
SELECTIU  PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D’OPERARI  D’OBRES 
(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 

A l’Edifici de “Sa Colomina” situat al Carrer de Canàries núm. 35 sent les 8,45 hores del dia 
21 de setembre de 2018 es reuneix la comissió de valoració, per tal de valorar la prova pràctica  
d’operari de mercats

L’exercici es valora de 0 a 10 punts i cal obtenir un mínim de 5 punts per superar-lo, d’acord  
amb la base 6.1.3 de les Bases. 

Efectuada la valoració, la puntuació obtinguda és la següent:

DNI PUNTUACIÓ
41445668 J 10,00

De no presentar cap reclamació en el termini assenyalat o resolta aquesta, la comissió prosseguirà 
amb el procés  en la seua fase de concurs. A aquest efecte la Comissió de Valoració, de conformitat 
amb la base 3.5 de les Bases, estableix un termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà 
del  termini  assenyalat  per presentar reclamació, 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 (estar en possessió del certificat d’escolaritat o equivalent i estar en  
possessió del permís de conduir de la classe B, en el Registre General de l’Ajuntament d’Eivissa. 



Es dóna per finalitzat l’acte a les 08:50 hores estenent-se la present acta que amb la secretària 
firmen els membres de la comissió. Ho certific.

                                 (document signat electrònicament al marge)
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