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Tècnic/a mig d'urbanisme, obres, serveis i medi ambient
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ACTA DE VALORACIÓ DE MÈRITS ACREDITATS PELS ASPIRANTS DEL
PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE TRES PLACES D’OFICIAL
SEGONA (SECCIÓ JARDINERIA) PEL PROCEDIMENT DE CONCURS-OPOSICIÓ
PER PROMOCIÓ PROFESSIONAL I INTERNA A LA PLANTILLA DE PERSONAL
LABORAL FIX DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA.

PRESIDENT:
Mónica Torres Torres
VOCALS:
Enric Planells Muntaner
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 setena de les bases específiques de la convocatòria, amb indicació només dels
DNI:
QUALIFIC
ACIÓ
EXERCICI
OPOSICIÓ

TOTAL

17,750

27,625

45,375

1,852

15,102

27,125

42,227

4,5

17,750

24,750

42,500

DNI

EXPERIÈNC
IA

MÈRITS
ACAD.

ACCIONS
FORMATI
VES

TOTAL
MÈRITS

1

46952297M

13

0,25

4,5

2

46952296G

13

0,25

3

41450803L

13

0,25

NÚM

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 7.2 de les específiques.
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 del nomenament i contractació com a personal
laboral fix de la plantilla de l’Ajuntament.
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Antonio Pérez Barrios (3 de 3)
Director de Recursos Humans i Personal
Data Signatura: 05/02/2021
HASH: e24211ade0b12b01c8a9e2a5ca65f1e4

Enric Maria Planells Muntaner (2 de 3)
Tècnic de Jardinería
Data Signatura: 05/02/2021
HASH: 1185ab96a0104e936e17675d4c29431a

A l’edifici municipal “Sa Colomina” situat al Carrer de Canàries núm. 35 a les 13 hores
del dia 4 de febrer de 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.

President
Vocal
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Es dona l’acte per finalitzat a les 14:30 hores estenent-se la present acta que amb mi
signa el President.
(document signat electrònicament al marge)

Secretari

