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ACTA D'OBERTURA DE SOBRES, IDENTIFICACIÓ D'ASPIRANTS I LLISTA DE
PERSONES QUE HAN SUPERAT L’EXERCICI DE LA FASE D'OPOSICIÓ EN EL
PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE
LLETRAT/DA PER COBRIR AMB CARÀCTER TEMPORAL NECESSITATS
INAJORNABLES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS A L'AJUNTAMENT D'EIVISSA PEL
PROCEDIMENT DE CONCURS-OPOSICIÓ.
PRESIDENT:
Sr. Joaquim Roca Mata
VOCAL:
SECRETARI:
Sr. Antonio Pérez Barrios
A l’Edifici de “Sa Colomina” situat al Carrer de Canàries núm. 35 sent les 14.30 hores
del dia 28 de juny de 2021 es reuneix la comissió de valoració en acte públic per tal
d'efectuar l'obertura de obres amb el codi de barres identificatiu dels/les aspirants.

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.
Las puntuacions obtingudes son les següents:
DNI/NIE
46952071D
47253920Y
43178356L
47256222P
46953975G
34091582Q
46950859Q
78092051J
43211001G
47252953M
47252987Q

PUNTUACIÓ

10,50
10,00
8,75
8,75
8,55
8,50
6,50
4,65
3,75
2,50
0,00

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/NIE
46952071D
47253920Y
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A continuació i efectuada l'obertura e identificació de les persones aspirants,
s'anuncien les dades i les puntuacions obtingudes corresponents a l’exercici de la fase
d'oposició.

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.
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.
Es dona per finalitzat l’acte a les 15 hores estenent-se la present acta que amb el
Secretari firmen els membres de la comissió. Ho certifico.
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