
Ajuntament de 

Sant Josep 
de sa Talala 

GEST. 7439/2021  
Acta núm. 4  

ACTA DE REVISIÓ DE LACORRECCIÓ DELS EXERCICIS DELS ASPIRANTS QUE S'HAN  
PRESENTAT A LA PROVA D'OPOSICIÓ DE LA CONVOCATÓRIA PER A LA CREACIO  
D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÉCNIC/A SUPERIOR EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA,  
PER COBRIR PLACES VACANTS, PROGRAMES TEMPORALS, NECESSITATS O  
SUBSTITUCIONS A LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOSEP 
DE SA TALAIA.  

Sant Josep de sa Taiaia, 

Sent les 9,00 hores es constitueix a l'Ajuntament de Sant Josep l'Órgan de Selecció, amb els 
membres que s'assenyalen a continuació, a l'objecte de procedir a la revisions d'examens 
sol licitades pels aspirants, deis exercicis de la fase d'oposició 

MEMBRES  

Presidéncia: 

Sra. Concepción Rebollo Laserna, Técnica d'Administració General, Grup A, Subgrup Al, 
funcionaria de carrera del Conseil d'Eivissa (DNI 41437112J). En substitució de la Presidenta 
titular la Presidenta suplent, de conformitat amb la base 5.2 de la convocatória. 

Vocal: 

Sr. Joaquín Granero Fernández, Secretan de l'Ajuntament de San Antoni de Portmany (DNi 
5309 1374Z). 

Secretánia: 

Sra. Carla García Martínez, Técnic d'Administració General, Grup A, Subgrup Al, funcionaria 
de carrera de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia (DNI 32884683L) 

EVISIÓ DELS EXERCICIS DE LA FASE D'OPOSICIÓ: 

Publicada en el tauler d'anuncis la llista amb el resultat provisional de la valoració de l'exercici 
de la prova de l'oposició es concedeix un termini de tres dies hábils, comptats a partir del dia 
següent de la publicació de la llistes, per a sollicitar la revisió d'examen i es va comunicar que 
a les 9,00 hores del dia 19 de gener de 2022, es procedirá a l'Ajuntament, a la revisió d'examen 
deis aspirants interessats. 

A la vista de la petició presentada en data 12.01.2022 reg. entrada RE-2022-0275 per l'aspirant 
amb DNI 47252953M, que demana la revisió de l'examen, la interessada no compareix a l'acta 
de revisió. El Tribunal procedeix a la revisió i acorda mantenir la puntuació provisional 
atorgada. 

A la vista de la petició presentada en data 14.01.2022 reg. entrada RE-2022-0308 per l'aspirant 
amb DNI 47253967F, que demana la revisió de 'examen i compareix davant el Tribunal, i una 
vegada comprovat el resultat de l'examen el Tribunal acorda valorar el primer supósit de la 
convocatónia augmentant 3 punts a la nota obtinguda provisionalment mantenint la quaiificació 
de NO APTA. 
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RATIFICACIÓ PUNTUACIÓ RESULTAT DEFINITIU DELS ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT 
LA FASE D'OPOSICIÓ.  

CODI DNI 
PUNTS 

OPOSICIÓ 

89aB 41512094S 46punts 

2510R 47252716K 40punts 

000999 38 punts 

AATT11 46958918W 33punts 

754OGAYA 46950480M 30 punts 

Vist lanterior ¡ no sent altre l'objecte d'aquesta sessió, l'Órgan de Selecció, 

ACORDA: 

Ir.- PUBLICAR el resultat definitiu de l'oposició per a la creació d'una borsa de treball de 
Técnic/a superior en Gestió Administrativa: 

CODI DNI 
PUNTS 

OPOSICIÓ 

89aB 41512094S 46 punts 

2510R 47252716K 40punt5 

000999 38 punts 

AATT11 46958918W 33punt5 

7S4OGAYA 46950480M 30 punts 

2n. D'acord amb el que disposa la base 6.b) de la convocatória EMPLAÇAR als aspirants que 
han superat la fase d'oposició, per a que de forma telemática o mitjançant la seu electrónica de 
l'Ajuntament, en el termini máxim de 10 dies hábils, presentin la documentació acreditativa deIs 
mérits prevists en la convocatória juntament amb la seva auto-baremació (segons Annex II), 
que ha d'estar emplenat i signat. Transcorregut aquest termini, l'órgan de selecció es 
constituirá als efectes de procedir a la valoració deIs mérits presentats. 

3R. PUBLICAR la present acta al tauler danuncis de la seu electrónica de l'Ajuntament, per a 
general coneixement efectes pertinents. 

1 no sent altre l'objecte daquesta reunió es dona per acabat lacte, a les 11,00 hores, de la 
qual, com a secretária, estenc aquesta acta per exposar a la página web de l'Ajuntament, i que 
subscriu la Secretária, amb el vistiplau de la Sra. Presidenta. 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÓN ICAMENT A LA DATAASSENYALADAAL MARCE. 
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