
ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ RELATIVA A A LA VALORACIÓ DE LA 
FASE  DE  MERITS,  DEL  PROCES  SELECTIU  PER  A LA CONSTITUCIO  D’ UN 
BORSI DE TÈCNIC/A DE GESTIÓ DE PROCESSOS I MILLORA CONTINUA PER 
COBRIR  AMB  CARÁCTER  TEMPORAL  NECESSITATS  URGENTS  I 
INAJORNABLES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS  A L’ AJUNTAMENT D’ EIVISSA, 
PEL  PROCEDIMENT  DE  SELECCIÓ  MITJANÇANT  EL  SISTEMA  DE 
CONCURS-OPOSICIÓ.

PRESIDENT:
- Joaquim Roca Mata

SECRETÀRI:
- Emilio Mulero Serra

VOCALS:
- Emilio Mulero Serra
- Antonio Serra Marí

A l’edifici  Sa  Colomina,  al  c/  Canàries  35,  3t  pis,  s’han  reunit  els  senyors  abans 
relacionats durant el dia 19 d’octubre amb l’objecte de procedir a la realització de la 
valoració de mèrits del procés de la constitució d‘un borsí de tècnic/a de gestió de 
processos i millora continua per cobrir  amb caràcter temporal  necessitats urgents i 
inajornables  de  prestació  de  serveis  a  l’Ajuntament  d’Eivissa  del  procediment  de 
selecció mitjançant concurs-oposició.  

Una vegada ha estat realitzada la valoració dels mèrits presentats, de conformitat al  
previst a la Base setena es procedeix a calcular les puntuacions totals dels aspirants 
que han superat el procés selectiu, essent el resultat el següent: 

DNI
QUALIF. 
PROVES 

Total  1 
Experiència

Total  2 
Mèrits 
acadèmics

Total  3 
Formació

Total 4 
Català

TOTAL 
MÈRITS

TOTAL: 
PROVA+MÈRITS

41454202Z 13,332 0 punts 0 punts 0,70 0,15 0,85 14,182

Els aspirants disposaran de tres dies hàbils per presentar al·legacions respecte als 
resultats publicats a la Web de l’ Ajuntament i a la seu electrònica, comptadors a partir  
del  dia  següent  de  la  publicació  de  la  present  acta  al  tauler  d’anuncis  de  la  seu 
electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa
En el cas de que no es presentin al·legacions en el termini anteriorment assenyalat, la 
llista es considerarà com a definitiva.



Es dóna l’acte per finalitzat el dia 19 d’ octubre de 2016 a les 10:00 hores, estenent-se 
la present acta que consta de 2 pàgines per duplicat i que signen els membres del 
Tribunal.

Eivissa, 

   El PRESIDENT                                                                  ELS VOCALS

( Document signat electrònicament al marge)
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