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ACTA DE RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ PRESENTADA A LA VALORACIÓ DE
MÈRITS ACREDITATS PELS ASPIRANTS EN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA
CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER COBRIR EN COMISSIÓ DE
SERVEIS LLOCS VACANTS D’OFICIAL DE LA
POLICIA LOCAL A
L’AJUNTAMENT D’EIVISSA.
PRESIDENT:
Fermín Cárcel Guasch
VOCALS:
Angeles Gallardo Oliver
SECRETARI:
Antonio Pérez Barrios
En data 10 de gener de 2022 a les 10:00 hores s’ha reunit la Comissió de Valoració del
procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per cobrir en comissió de
serveis llocs vacants d’oficial de la policia local a l’Ajuntament d’Eivissa.

A l’edifici municipal del CETIS situat al carrer Canàries núm. 35 a les 10:30 hores del
dia 5 de gener 2022 es reuneixen els membres de la comissió de valoració, a l’objecte
de dur a terme la revisió presentada enfront a la valoració de mèrits del procediment
selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per cobrir en comissió de serveis
llocs vacants d’oficial de la policia local a l’Ajuntament d’Eivissa.
1. Vist l'escrit d'al·legacions presentat per la persona aspirant amb DNI 76149358S,
en el qual sol·licita la revisió de la valoració dels mèrits. S'ha procedit a citar a
l'aspirant que ha sol·licitat la revisió; la qual s'inicia a les 11:30. Es comenta la
puntuació atorgada juntament amb els membres del Tribunal.
2. S’eleva a definitiva les qualificacions aconseguides per les persones aspirants:

Antonio Pérez Barrios (3 de 3)
Director de Recursos Humans i Personal
Data Signatura: 20/01/2022
HASH: e24211ade0b12b01c8a9e2a5ca65f1e4

NÚM

DNI

VALORACIÓ
CURSOS
CAPACITACIÓ

VALORACIÓ
SERVEIS
PRESTATS

ANTIGUITAT

ESTUDIS
ACADÈMICS
OFICIALS

VALORAC
CONEIXEM
LLENGÜES

VALORACIÓ
CURSOS DE
FORMACIÓ

VALORACIÓ
RECONEIX
HONORÍFICS

TOTAL
MÈRITS

1

29083865C

8,000

3,400

6,045

0,290

17,735

2

41458372K

7,502

3,000

5,500

1,520

17,522

3

76149358S

7,029

2,600

4,500

0,010

15,639

4

46950668D

5,907

2,600

1,640

0,010

10,157

1,500

Havent-se resolt l’al·legació presentada a la valoració en el termini establert, la
Comissió eleva la proposta definitiva a la Presidència de la Corporació a efectes de
constitució d’una borsa de treball de treballador/a social amb l’objectiu de procedir als
nomenaments que siguin convenients per cobrir les vacants i necessitats urgents.
Es dóna l’acte per finalitzat a les 12:30 hores estenent-se la present acta que amb mi
signa el President i el vocal.
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Angeles Gallardo Oliver (2 de 3)
Oficial de Gabinet
Data Signatura: 20/01/2022
HASH: eb1281f5d5f05c340ae332d9c3ceaf28

Vist que en data 5 de gener es va redactar l’Acta de resolució d’al·legació presentada
a la valoració de mèrits acreditats pels aspirants en el procés selectiu per a la
constitució d’una borsa de treball per cobrir en comissió de serveis llocs vacants
d’oficial de la policia local a l’Ajuntament d’Eivissa amb el següent contingut:

(document signat electrònicament al marge)
El President

El Secretari

Sgt. _________________

Sgt. ____________________

Vist que s’ha detectat una errada en el contingut de la present acta, quedant redactat
el penúltim paràgraf de la següent forma:
Havent-se resolt l’al·legació presentada a la valoració en el termini establert, la
Comissió eleva la proposta definitiva a la Presidència de la Corporació a efectes de
constitució d’una borsa de treball per cobrir en comissió de serveis llocs vacants
d’oficial de la policia local de l’Ajuntament d’Eivissa.
S’estén la present acta que amb mi signa el President i el vocal.

(document signat electrònicament al marge)

Sgt. _________________

El Secretari
Sgt. ____________________
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El President

