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ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR PER LA REALITZACIÓ DE LA REVISIÓ DE
LA PROVA PRACTICA PER A LA CONSTITUCIO D’ UN BORSI DE
TREBALLADORS/ES SOCIALS PER COBRIR AMB CARÁCTER TEMPORAL
NECESSITATS URGENTS I INAJORNABLES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS A L’
AJUNTAMENT D’ EIVISSA, PEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ MITJANÇANT EL
SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ.
PRESIDENTA:
- Elena Pérez Pérez

Davant el registre d’entrada 21035 de data 31 d’ agost de 2016 presentat pe l’aspirant
amb DNI 41457417-D sol·licitant revisió d’examen, el tribunal qualificador el va citar pel
dia 08 de setembre a les 8:00 hores a l’edifici Sa Colomina, al c/ Canàries 35, 3r pis.
Sent les 08:30 hores del dia 08 de setembre de 2016, se li lliure a l’aspirant el seu
examen i se li expliquen els criteris d’avaluació i puntuació. Quedant l’aspirant d’acord
amb les explicacions donades pel tribunal es dona per finalitzada la sessió de revisió
de la prova pràctica.
Una vegada conclosa la sessió de revisió i vist que no hi ha hagut cap modificació
respecte als resultats del llistat provisional de la prova pràctica publicada en la pàgina
web de l’ Ajuntament i a la seu electrònica, s’ eleva a definitiva.
Segons les presents bases els aspirants aprovats disposaran de deu dies hàbils
comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la present acta per presentar la
documentació que acrediti els mèrits al·legats juntament amb l’ acreditació d’estar en
possessió de la titulació requerida a les bases..
Es dona l’acte per finalitzat el dia 08 de setembre de 2016 a les 9:00 hores,
estenent-se la present acta que consta de 1 pàgina per duplicat i que signen els
membres del Tribunal.
Eivissa,
Elena Pérez Pérez
Presidenta
(signat electrònicament al marge)

Maria de las Heras Cirera
Secretaria
(signat electrònicament al marge
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