Joaquim Roca Mata (1 de 2)
Secretari Acctal
Data Signatura: 20/09/2019
HASH: 1552ffa5f0f67f3a83ca3699d72c595f

ACTA RELATIVA A LA REVISIÓ D’EXAMEN SOL·LICITADA EN EL PROCEDIMENT
SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE LLETRATS
PER COBRIR AMB CARÀCTER TEMPORAL NECESSITATS INAJORNABLES DE
PRESTACIÓ DE SERVEIS A L'AJUNTAMENT D'EIVISSA PEL PROCEDIMENT DE
CONCURS-OPOSICIÓ, I APROVACIÓ DE LLISTA DEFINITIVA D’APROVATS A LA
FASE D’OPOSICIÓ.
PRESIDENT:
Joaquim Roca Mata
VOCALS:
Angel Custodio Navarro Sánchez

A l’Edifici de “Sa Colomina” situat al Carrer de Canàries núm. 35 sent les 8,30
hores del dia 18 de setembre es reuneix la comissió de valoració als efectes de realitzar
la revisió de l’examen sol·licitada per l’aspirant amb NIF 47253838-Q, amb l’assistència
de la persona sol·licitant.
Examinat el contingut de la prova, els membres de la Comissió de valoració, per
unanimitat, es ratifiquen en la valoració atorgada a la prova realitzada per l’aspirant,
procedint-se a explicar a l’aspirant els motius de la citada valoració.
Una vegada finalitzat el tràmit de la revisió d’examen, de conformitat al previst a
la Base s’acorda aprovar la LLISTA DEFINITIVA D’APROVATS a la fase d’oposició
següent:

46137796A
47253920Y

17
10

De conformitat al previst a la Base 3.5, els/les interessats/des disposen de 10
dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva
d'aprovats de la fase d'oposició, per tal que presentin la documentació acreditativa dels
mèrits avaluables de conformitat a l’annex II, en el Registre General de l'Ajuntament
d'Eivissa juntament amb la documentació que acrediti complir el requisit exigit a l'apartat
d) de la base segona de les bases.
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María Carla García Martínez - EXTERNO (2 de 2)
Tècnica Administració General Ajuntament Sant Josep de Sa
Talaia
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SECRETÀRIA:
Carla García Martínez
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Es dona per finalitzat l’acte a les 9,15 hores estenent-se la present acta.
(document signat electrònicament al marge)

