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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ I DE REALITZACIÓ DEL
PRIMER EXERCICI DE LA FASE D'OPOSICIÓ DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A
LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TÈCNIC/A MIG DE FORMACIÓ _PER COBRIR
AMB CARÀCTER TEMPORAL NECESSITATS INAJORNABLES DE PRESTACIÓ DE
SERVEIS A L'AJUNTAMENT D'EIVISSA PEL PROCEDIMENT DE CONCURS-OPOSICIÓ

PRESIDENT::
ANTONIO PÉREZ BARRIOS
VOCAL:
MARIA MONTSERRAT BARALDES SANTASUSANA
SECRETÀRIA:

A l’Edifici Cetis situat al Carrer de Canàries núm. 35, sent les 8:30 hores del dia 6 de
juny de 2022, baix la presidència del Sr. Antonio Pérez Barrios , s’han reunit els/les
senyors/ores abans relacionats, a l’objecte de constituir la comissió de valoració del procés
selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de Tècnic/a mig de Formació per cobrir
amb caràcter temporal necessitats inajornables de prestació de serveis a l’Ajuntament
d’Eivissa pel procediment de concurs-oposició, que ha estat publicat al butlletí oficial de les
Illes Balears núm. 48 de data 9 d’abril de 2022.

Complimentades totes les formalitats previstes per la legislació vigent, una vegada
constituïda, la comissió, de conformitat amb les bases de la convocatòria, procedeix a l'inici
de la realització de l'exercici que consisteix en resoldre un cas pràctic i dos de caràcter
teoricopràctic, directament relacionades amb les funcions a desenvolupar objecte de la
convocatòria i amb l'Annex I del temari que figura en la convocatòria., segons la base 6.1 de
les bases de la convocatòria.
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Actua com a secretària la Sra. Mònica Torrents Bardou

Es fa crida a les persones que figuren a la llista de persones admeses que han de
realitzar la prova, segons figura al decret núm. 2022-6601 de data 30 de juny de 2022 i una
vegada verificada la seua identitat, les persones que es presenten son les següents:
DNI/NIE
47252953M
74232830P
41461565V
33464345N
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47253320G

La resta de persones que consten a la llista definitiva d’admesos al procediment
selectiu, no es presenten a la prova.

D’acord amb les bases de la convocatòria les persones aspirants que no s'han
presentat resten excloses del procés selectiu.

A continuació i prèviament al començament de la realització de l’exercici, a fi de
mantenir en l’anonimat el nom i llinatges dels aspirants, els aspirants procedeixen a la
inscripció d’un codi identificatiu, junt amb el nom i DNI de cadascú en cadascuna de les
targetes que s'entreguen amb un sobre, que una vegada tancat serà entregat a la Comissió
avaluadora.

L'exercici comença doncs a les 8:40 hores i finalitza a les 10:10hores.

(document signat electrònicament al marge)
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A continuació es procedeix a la valoració dels exercicis per part de la Comissió de
valoració, i una vegada valorats, s’anota la puntuació atorgada en cadascun dels exàmens, i
s’acorda que el 7 de juliol de 2022 a les 8:30 hores a l’Edifici Cetis situat al Carrer de
Canàries núm. 35, 4º pis, Sala 3 es facin públics els resultats dels exercicis i es realitzi l’acte
d’apertura dels sobres que contenen els codis identificatius dels aspirants.

