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ACTA D'OBERTURA DE SOBRES, IDENTIFICACIÓ D'ASPIRANTS I LLISTA DE
PERSONES QUE HAN SUPERAT L’EXERCICI DE LA FASE D'OPOSICIÓ EN EL
PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE
TREBALL DE TÈCNIC/A MIG DE JOVENTUT PER COBRIR AMB CARÀCTER
TEMPORAL NECESSITATS INAJORNABLES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS A
L'AJUNTAMENT D'EIVISSA PEL PROCEDIMENT DE CONCURS-OPOSICIÓ
PRESIDENT: Sr. Antonio Pérez Barrios
___________
VOCALS: Sra. Encarnación Silverde Fernández
___________
ASSESSORA: Sra. Belén Cardona Roselló
___________

A continuació i efectuada l'obertura e identificació de les persones aspirants,
s'anuncien les dades i les puntuacions obtingudes corresponents al segon exercici de
la fase d'oposició.
Els exercicis s'han valorat de 0 a 10 punts i el mínim necessari per superar-lo ha set
de 5 punts de conformitat amb les bases que regeixen la convocatòria.
Las puntuacions obtingudes son les següents:
DNI
47258074C
46959532H
47405946W
47408427E
47407663V
48515200N
46956846T
76135179G
47259493J
47258838W
47259574W
41509574W
47256567P

PUNTUACIÓ
6
5,2
2,9
2,3
5
3,4
6,5
4
0,2
2,6
4,4
3,9
6,2

Per tant i de conformitat amb les puntuacions obtingudes, s'acorda aprovar la següent
relació de persones que amb els següents DNI han superat la fase d'oposició de les
proves:
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Belen Cardona Rosello (3 de 3)
Tecnic mig de joventut
Data Signatura: 22/12/2020
HASH: 32ab53f7fdc1c9860277892880541b2c

encarnacion silverde fernandez (2 de 3)
Tècnica de Joventut
Data Signatura: 22/12/2020
HASH: 905483d051da45465b64d7b7c33768ef

A l’Edifici de “Sa Colomina” situat al Carrer de Canàries núm. 35 sent les 09
hores del dia 22 de desembre/2020 es reuneix la comissió de valoració en acte públic
convocat al tauler d'anuncis de la web municipal, per tal d'efectuar l'obertura de obres
amb el codi de barres identificatiu dels/les aspirants.

DNI
47258074C
46959532H
47407663V
46956846T
47256567P

Els/les interessats/des disposen de tres dies per formular les reclamacions que estimin
pertinents amb relació a la valoració efectuada que seran resoltes motivadament per la
comissió en el termini de set dies.
De no presentar cap reclamació en el termini assenyalat, la comissió prosseguirà amb
el procés de valoració i s’acorda que el dia 4 de gener de 2021, a les 9 hores a
l’Edifici Cetis , situat al carrer de Canàries núm. 35, 4º pis, Sala 3 , es realitzi el
segon exercici, d’acord amb el punt 6.1.2 de les Bases i que consisteix en resoldre
per escrit una prova pràctica relacionada amb les tasques pròpies de la plaça i el
temari.
Es dona per finalitzat l’acte a les 09.30 hores estenent-se la present acta que amb la
Secretària firmen els membres de la comissió. Ho certific.
Eivissa,
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