
ACTA  DE  VALORACIÓ  DE  MÈRITS  ACREDITATS  PELS  ASPIRANTS  EN  EL 
PROCÉS  SELECTIU  PER  A LA CONSTITUCIÓ  D'UNA BORSA DE  TREBALL 
D’OPERARI D’OBRES (MERCATS),  PER COBRIR AMB CARÀCTER LABORAL 
TEMPORAL NECESSITATS URGENTS I INAJORNABLES DE CONTRACTACIÓ A 
L’AJUNTAMENT  D’EIVISSA, PEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ MITJANTÇANT 
EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ

PRESIDENT:
Tomás París Hidalgo

VOCAL:
Juan Antonio López Badia

SECRETÀRIA:
Mercedes Marí Marí 

A l’Edifici de “Sa Colomina” situat al Carrer de Canàries núm. 35 sent les 8,45 hores 
del dia  28 de setembre de 2018 es reuneix la comissió de valoració per tal d'efectuar 
les valoracions de mèrits aportats per l’aspirant, de conformitat amb la base 3.5 de les 
Bases, així com acreditar els requisits exigits als apartats d) i e) de la base 2.1.

L’aspirant ha presentat els requisits exigits a la base 2.1, apartats d) i e)

Conclosa la valoració es procedeix a confeccionar la llista provisional de puntuacions 
obtingudes. Se relacionen només els DNI:

DNI
QUALIFICACIÓ 
1ER EXERCICI

QUALIFICACIÓ 
1ER EXERCICI

QUALIFICACIÓ 
1ER EXERCICI

MÈRITS TOTAL

41445668J Apte 7.833 10.000 0.000 17.833

L’aspirant  podrà 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 presentàs cap 
reclamació.

Es dóna l’acte per finalitzat a les 09,05 hores estenent-se la present acta que 
signen els membres de la comissió.

                       (document signat electrònicament al marge)
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