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ACTA DE REALITZACIÓ DE LES ENTREVISTES I VALORACIÓ DELS MÈRITS DEL
PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL
DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE SISTEMES PER COBRIR AMB CARÀCTER TEMPORAL
NECESSITATS INAJORNABLES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS A L’AJUNTAMENT
D’EIVISSA PEL PROCEDIMENT DE CONCURS-OPOSICIÓ
PRESIDENT: Sr. Sergio Ayala Pérez
SECRETARI: Sr. Antonio Pérez Barrios
A l’edifici Cetis situat al Carrer de Canàries núm. 35, durant el dia 16 de juny de 2021,
baix la presidència del Sr. Sergio Ayala Pérez, s’han reunit els/les senyors/res abans
relacionats, a l’objecte de realitzar l’entrevista corresponent al punt 6.2.1 de les bases
de la convocatòria en el procediment selectiu per a la constitució d'una borsa de treball
de tècnic/a auxiliar de sistemes per cobrir amb caràcter temporal necessitats
inajornables de prestació de serveis a l’Ajuntament d’Eivissa pel procediment de
concurs-oposició.

1. Conclosa la valoració 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 específiques de la convocatòria, amb
indicació només dels DNI:
DNI/NIE

PUNTUACIÓ

MÈRITS

ENTREVISTA

TOTAL

44983166L
41458843D
47408951V
46959550J

14,667
11,334
16,001
12,002

7,100
5,900
0,400
1,150

4,000
3,500
3,000
3,500

25,767
20,734
19,401
16,652

Els aspirants podran formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents
a l'anterior valoració en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà de la
data de la seua exposició pública al tauler d'anuncis de la corporació, de conformitat
amb la base 7.3 de les específiques.
La llista es considerarà automàticament elevada a definitiva si no es presentes cap
reclamació.
Una vegada examinades i resoltes les observacions i les reclamacions presentades
ala valoració en el termini establert, la Comissió elevarà la proposta definitiva a la
Presidència de la Corporació a efectes de constitució d’una borsa de treball de tècnic/a
auxiliar de sistemes.
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I a l’edifici municipal Cetis situat al Carrer de Canàries núm. 35, el dia 29 de juny de
2021 es reuneixen els/les senyors/res abans relacionats, per tal d'efectuar les
valoracions de mèrits aportats pels aspirants durant el termini de presentació segons
els barems establerts a l'Annex II de les bases de la convocatòria.

El President
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Es dóna l’acte per finalitzat a les 12,30 hores estenent-se la present acta que amb mi
signa el President.
El Secretari
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