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ACTA DE REVISIÓ DELS MÈRITS I PROPOSTA DEFINITIVA 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 exposa que segons el barem de mèrtis, apartat 2.2.2. de les bases
específiques estar en possessió del títol de tècnic superior de formació professional li dóna dret a
una puntuació de 0,18 punts en l'apartat de mèrits acadèmics.
La Comissió de Valoració revisada la reclamació interposada manifesta:
Que tots els mèrits avaluables d'acord amb l'Annex II de les bases espefíciques i
que s'estructuren en quatre blocs (experiència professional, mèrits acadèmics, accions formatives
i coneixements de la llegua catalana), són tots aquells inclosos en qualsevol d'aquests blocs, que
permeten valorar els mèrits i la capacitat dels aspirants, i que, òbviament no són requisit necessari
per participar en el procés selectiu.
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Per prendre part en aquest concret procés, entre d'altres, i de conformitat amb la base 2.1
d) de les bases específiques, les persones interessades han de complir el requisit de estar en
possessió del títol de batxiller, batxiller superior, batxiller unificat polivalent, formació professional
de segon grau ...
Atès que l'al.legant ha presentat únicament i exclusivament com a títulació un títol de
formació professional de segon grau, aquest ha de considerar-se com a requisit indispensable per
participar en aquest procés i, per tant, no pot ser avaluat com a mèrit.
Per l'anterior, escau desestimar l'al.legació presentada i ratificar les puntuacions
obtingudes.
Per la qual cosa, s'eleva a definitiva la llista que figura a l'acta de valoració de mèrits i es
dóna per finalitzat l'acte de revisió a les 09:10 hores.
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A l’Edifici de “Sa Colomina” situat al Carrer de Canàries núm. 35 sent les 08,05 hores del
dia 23 d’octubre es reuneixen els membres de la Comissió de Valoració a l'objecte de procedir a la
revisió de la valoració del mèrits sol.licitada per part d'un dels aspirants.

