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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ, DE REALITZACIÓ
DEL EXERCICI DE LA FASE D'OPOSICIÓ I D'OBERTURA DE SOBRES,
IDENTIFICACIÓ D'ASPIRANTS I LLISTA DE PERSONES QUE HAN SUPERAT
L’EXERCICI DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA
BORSA D’ARQUITCTE TÉCNIC PER COBRIR AMB CARÀCTER TEMPORAL
NECESSITATS INAJORNABLES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS A L'AJUNTAMENT
D'EIVISSA PEL PROCEDIMENT DE CONCURS-OPOSICIÓ

PRESIDENT/A:
Sr. Rafael García Lozano
VOCAL:
Sra. Mónica Torres Torres
SECRETÀRI/A:

A l’Edifici Cetis situat al Carrer de Canàries núm. 35, sent les 8.30 hores del dia
6 de setembre de 2020, baix la presidència del Sr. Rafael García Lozano, 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
D’ARQUITECTE TÉCNIC 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. 144 de data 20 d’agost de 2020 amb rectificació
d’errors en el butlletí oficial de les Illes Balears núm. 150 de data 29 d’agost de 2020.
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 respondre 20
preguntes tipus test amb 4 respostes alternatives, de les quals només n'hi ha 1 de
correcta, referides al programa de temes que figuren a la rectificació d’errors en el
butlletí oficial de les Illes Balears núm. 150 de data 29 d’agost de 2020. Aquestes
preguntes poden plantejar-se en llengua catalana o castellana. Cada pregunta
contestada correctament es valorarà am unt, les preguntes no resoltes, tant si figuren
les 4 opcions en blanc com si figuren amb més d'una resposta, no es valoraran. Quant
a les preguntes amb resposta errònia es penalitzaran amb 0,334 punts segons la base
6.1 de les bases de la convocatòria.
Actua com a secretària la Sra. Eva Riera Lock
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Sra. Eva Riera Lock

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. 2020-5409 de data 30.09.2020 i una
vegada verificada la seua identitat, les persones que es presenten son les següents:
DNI
49007424J
47406727R
48013096K
43158268X
20830377J
47255282B
46955056G
47257132K
47257393Y
04591559T
La resta de persones que consten a la llista definitiva d’admesos al
procediment selectiu, no es presenten a la prova

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. Se informa que el dia 6 d’octubre a las 12 hores s’informarà dels
resultats de la prova i s’obriran els sobres en acte públic.
L'exercici comença doncs a les 8:40 hores i finalitza a les 9:25 hores.
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 6 d’octubre a les 12:00 hores, en el carrer Canàries 35, 4ª
planta, sala 3, del edifici CETIS, es facin públics els resultats dels exercicis.
A continuació i efectuada l'obertura i identificació de les persones aspirants, s'anuncien
les dades i les puntuacions obtingudes corresponents al segon exercici de la fase
d'oposició.
Els exercicis s'han valorat de 0 a 20 punts i el mínim necessari per superar-lo ha set
de 10 punts de conformitat amb les bases que regeixen la convocatòria.
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D’acord amb les bases de la convocatòria les persones aspirants que no s'han
presentat resten excloses del procés selectiu.

Les puntuacions obtingudes son les següents:
DNI

PUNTUACIÓ
17,000 punts
16,000 punts
15,666 punts
14,998 punts
13,666 punts
13,666 punts
12,998 punts
11,664 punts
10,998 punts
9,996 punts

47255282B
46955256G
47257132K
20830377J
49007424J
43158268X
47406727R
47257393Y
48013096K
04591559T

Per tant i de conformitat amb les puntuacions obtingudes, s'acorda aprovar la següent
relació de persones que amb els següents DNI han superat la fase d'oposició de les
proves:
DNI

47255282B
46955256G
47257132K
20830377J
49007424J
43158268X
47406727R
47257393Y
48013096K

De no presentar cap reclamació en el termini assenyalat, la comissió prosseguirà amb
el procés de valoració en la seua fase de concurs de mèrits i de conformitat amb les
bases 3.4 i 3.5 de la convocatòria publicarà al tauler d’anuncis de la seu electrònica i a
la pàgina web de l'Ajuntament el termini de presentació de la documentació
acreditativa dels mèrits juntament amb la documentació que acrediti el compliment
dels requisits exigit en l'apartat d) i e) de la base segona de la convocatòria.
Es dona per finalitzat l’acte a les 13:00 hores estenent-se la present acta que amb la
Secretària firmen els membres de la comissió. Ho certific.
President: Rafael García Lozano

Vocal: Mónica Torres Torres

Secretaria: Eva Riera Lock
(document signat electrònicament al marge)
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Els/les interessats/des disposen de tres dies per formular les reclamacions que estimin
pertinents amb relació a la valoració efectuada que seran resoltes motivadament per la
comissió en el termini de set dies.

