Monica Torres Torres (1 de 3)
Tècnic/a mig d'urbanisme, obres, serveis i medi ambient
Data Signatura: 30/01/2020
HASH: 81f7dac36022d8c1967f0027c5f70e2f

ACTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES SEGON
EXERCICI DE LA FASE D'OPOSICIÓ EN EL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA
CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE MEDI AMBIENT
PER OCUPAR EL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A MIG D’URBANISME, OBRES,
SERVEIS I MEDI AMBIENT PER COBRIR AMB CARÀCTER 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/A:
PAZ HERNÁNDEZ VENERO
VOCAL:
MÓNICA TORRES TORRES
SECRETÀRI/A:

María Paz Hernández Venero (2 de 3)
Cap de mobilitat, medi ambient i protecció civil
Data Signatura: 30/01/2020
HASH: 30964b733f61fd6ec5a28264e5533758

EVA MARÍA RIERA LOCK

A l’Edifici del carrer Carles III, núm 4 6ª, Regidoria de Manteniment i obres, sent les
11:30 hores del dia 29 de gener de 2020 , baix la presidència de Paz Hernández
Venero, s’han reunit les senyores abans relacionades, a l’objecte de resoldre les
al·legacions presentades enfront al segon exercici de la fase d’oposició en el
procediment selectiu pe a la constitució d’una borsa de treball de tècnic/a de medi
ambient per ocupar el lloc de treball de tècnic/a mig d’urbanisme, obres, serveis i
mediambient per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de
prestació de serveis a l’Ajuntament d’Eivissa, que ha estat publicat al butlletí oficial de
les Illes Balears núm. 141 de data 17 d’octubre de 2019.
Actua com a secretària la Sra. Eva María Riera Lock.

(2020-E-RE-563), per la persona aspirant amb DNI 46959076E i (2020-E-RE-563) i
per la persona aspirant amb DNI 39352453M en els quals es sol·liciten la revisió de
prova.

2. Vistes les al·legacions presentades i revisades les preguntes, aquest Tribunal
estima les mateixes qualificacions i per tant no hi ha variació en la puntuació.
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Eva María Riera Lock (3 de 3)
Tècnica mig d'urbanisme, obres, serveis i medi ambient
Data Signatura: 30/01/2020
HASH: d436eb328a5503dc0334ecdc23f2c28c

1. Vist els escrits d'al·legacions presentats en data 17 de gener de 2020:

3. Elevar a definitiva la llista de les persones aspirants que han resultat aptes, segons
detall:
DNI

PUNTUACIÓ

39352453M

6

20829975W

5

4. La comissió prosseguirà amb el procés de valoració en la seua fase de concurs de
mèrits i publicarà a la pàgina web de l'Ajuntament el termini de presentació de la
documentació acreditativa d'aquests, de conformitat amb les bases 3.4 i 3.5 de la
convocatòria.
Sent les 14:00 hores i , sense més assumptes que tractar, s’estén aquesta acta, que
amb jo, la secretària, signan la resta dels membres del Tribunal.
Eivissa,
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