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ACTA VALORACIÓ DE MÈRITS APORTATS PER ELS/LES ASPIRANTS DEL
PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE DUES PLACES DE TÈCNIC/A
MIG DE GESTIÓ MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ A LA
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA DE L’AJUNTAMENT
D’EIVISSA

PRESIDENT:
Sr. Antonio Pérez Barrios
VOCAL
Sr. Maria de las Heras

A l’Edifici Cetis situat al Carrer de Canàries núm. 35, sent les 9:00 hores del dia
31 de maig de 2021, baix la presidència del Sr. Antonio Pérez Barrios, s’han reunit els/les
senyors/ores abans relacionats, a l’objecte d’iniciar el procés de valoració dels mèrits
aportats en el procés selectiu per a la provisió de dues places de técnic/a mig de Gestió,
mitjançant el sistema de concurs oposició a la plantilla de personal funcionari de carrera
de l’Ajuntament d’Eivissa, que ha estat publicat al butlletí oficial de les Illes Balears núm.
139 de data 9 d’octubre de 2021.
El president explica que segons l’Annex II de les bases de la convocatòria el barem de
mèrits s'estructura en quatre blocs: experiència professional, mèrits acadèmics, accions
formatives i coneixements de la llengua catalana. La puntuació màxima assolible serà de
20 punts.
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Es procedeix a un primera la puntuació dels mèrits aportats per a cada aspirant tenint en
consideració l’esmentat anteriorment. Es puntua amb el següent resultat.

Es dona per finalitzada valoració de mèrits.
Per últim, es 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 especifiques de la convocatòria.
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La qualificació definitiva de les persones aspirants està determinada per la suma de la
puntuació obtinguda en el conjunt dels exercicis obligatoris i eliminatoris de la fase
d'oposició i de la valoració dels mèrits corresponents a la fase de concurs.
LLISTA PROVISIONAL DE LA FASE CONCURS OPOSICIÓ

DNI
47252716K
41454202Z
47253967F
44872018F
47257440F

1ªPROVA
7,0838
7,8338
6,3756
6,4588
6,6256

2ªPROVA
3ªPROVA EXP PROF MÈRITSACAD ACCIONSFORM CATALÀ
8,0000
6,0000
9,2500
2,5800
3,8858
0,0000
6,3000
6,5000
9,2500
0,0000
5,1340
0,2500
8,0000
5,7500
5,7000
0,1800
3,2160
0,2500
8,2500
5,0000
0,0000
0,7500
5,4000
0,0000
5,0000
5,2500
0,0000
0,0000
0,1500
0,0000

TOTAL
36,7996
35,2678
29,4716
25,8588
17,0256

Les persones aspirants disposen d'un termini de tres dies hàbils, comptats a partir de
l'endemà de la publicació de la llista, per al·legar les rectificacions pertinents sobre la
valoració provisional del procés selectiu. El Tribunal tindrà un termini de set dies per a
resoldre les reclamacions i publicarà en el tauler d'anuncis de la seu electrònica i en la
pàgina web, la llista definitiva d'aprovats. En cas que no es presentin reclamacions, la
llista provisional s'entendrà elevada a definitiva. El Tribunal Qualificador ha d'elevar la
llista definitiva a la Presidència de la Corporació perquè formuli el nomenament pertinent.
Es dóna per finalitzat l’acte a les 10.00 h i s’estén la present acta que, amb la secretària,
firmen els membres de la comissió. Ho certific
Eivissa
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