encarnacion silverde fernandez (1 de 3)
Tècnica de Joventut
Data Signatura: 01/09/2022
HASH: cb21f9ff952078a5101e0e5307823f10

ACTA DE LA FASE DE CONCURS DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA
CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE MONITOR/A SOCIOCULTURAL
PER COBRIR AMB CARÀCTER TEMPORAL NECESSITATS URGENTS DE
PRESTACIÓ DE SERVEIS A L'AJUNTAMENT D'EIVISSA.

PRESIDENTA: Sra. Encarnación Silverde Fernández
VOCAL: Sra. Mercedes Costa Gotarredona

A l’Edifici Cetis situat al Carrer de Canàries núm. 35, sent les 8,30hores del dia 31 d’agost
de 2022, baix la presidència de la Sra. Encarnación Silverde , s’han reunit els/les senyors/ores
abans relacionats, a l’objecte de valorar els mèrits i realitzar una entrevista, dins de la fase de
concurs per a proveir una borsa de treball de monitor/a sociocultural per cobrir amb caràcter
temporal necessitats urgents de prestació de serveis a l’Ajuntament d’Eivissa que ha estat publicat
al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 91 de data 14 de juliol de 2022.
Es procedeix a la valoració dels mèrits i l’entrevista de les persones que han superat la fase
d'oposició, els que figuraven a la llista definitiva d'admesos segons figura a l'acta de data 18 d’agost
, donant lloc als següents resultats:

Antonio Pérez Barrios (3 de 3)
Director de Recursos Humans i Personal
Data Signatura: 13/09/2022
HASH: e24211ade0b12b01c8a9e2a5ca65f1e4

DNI

Exp.
Mèrits
Professional Acadèmics

Formació

Català

Entrevista

TOTAL

47257001M 0,600

2

0,100

0

4

6,700

47252807C

5

0,403

0

4

12,703

3,300

Conclosa la valoració dels mèrits, es procedeix a confeccionar la present llista provisional de
les puntuacions obtingudes per ordre de major a menor puntuació total d'acord amb el que
s'estableix a la clàusula setena de les bases específiques de la convocatòria.
DNI

Total Fase Oposició

Total Fase concurs

TOTAL

47252807C

20,668

12,703

33,371

47257001M

24,668

6,700

31,368

Codi Validació: 6KQLDT4JL3SASKQHST2E467T3 | Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

MERCEDES COSTA GOTARREDONA (2 de 3)
Cap del Servei d’Educació
Data Signatura: 12/09/2022
HASH: 9d418cb278dca1399d996957291f4d0a

VOCAL: Sr. Antonio Pérez Barrios

Les persones aspirants disposen d'un termini de tres dies hàbils, a partir de la publicació de
la present, per a presentar en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Eivissa les
observacions o reclamacions que estimin oportunes. En cas de no es presenti cap observació o
reclamació dins del termini de presentació, la llista provisional s'entendrà automàticament elevada a
definitiva.
Es dona per finalitzat l’acte a les 10,30 h
Eivissa,
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