Xavier Vilamanyà Carmona (1 de 3)
Director de l'Àrea de Benestar Social
Data Signatura: 17/01/2020
HASH: 77b9bc5b51d3dae11b36ee2d65698409

ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ I DE REALITZACIÓ
DEL PRIMER EXERCICI DE LA FASE D'OPOSICIÓ DEL PROCEDIMENT
SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE EDUCADORS/ES
SOCIALS PER COBRIR AMB CARÀCTER TEMPORAL NECESSITATS
INAJORNABLES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS A L'AJUNTAMENT D'EIVISSA PEL
PROCEDIMENT DE CONCURS-OPOSICIÓ
PRESIDENT/A:
XAVIER VILAMANYÀ CARMONA (en substitució de la persona titular)
VOCAL:
MERCEDES COSTA GOTARREDONA
SECRETÀRI/A:

A l’Edifici Cetis situat al Carrer de Canàries núm. 35, sent les 8.30 hores del dia
14 de gener de 2020, baix la presidència del Sr Xavier Vilamanyà Carmona, en
substitució de la persona titular, s’han reunit els/les senyors/ores abans relacionats, a
l’objecte de constituir la comissió de valoració del procés selectiu per a LA
CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D’ EDUCADORS/ES SOCIALS PER
COBRIR AMB CARÀCTER TEMPORAL NECESSITATS INAJORNABLES DE
PRESTACIÓ DE SERVEIS A L'AJUNTAMENT D'EIVISSA PEL PROCEDIMENT DE
CONCURS-OPOSICIÓ, que ha estat publicat al butlletí oficial de les Illes Balears núm.
156 de data 16 de Novembre de 2019.
Complimentades totes les formalitats previstes per la legislació vigent, una
vegada constituïda, la comissió, de conformitat amb les bases de la convocatòria,
procedeix a l'inici de la realització de l'exercici que consisteix en un examen d’ un
suposit pràctic, segons la base 6.1 de les bases de la convocatòria.
Actua com a secretària el/la Sr/a. MARIA MONTSERRAT BARALDÉS
SANTASUSANA

Mercedes Costa Gotarredona (3 de 3)
Educadora Social
Data Signatura: 20/01/2020
HASH: 619e7ad2dc13696e46c1bdea5153571e

Es fa crida a les persones que figuren a la llista de persones admeses que han
de realitzar la prova, segons figura al decret núm. 2019-7393 de data 10 desembre de
2019, i una vegada verificada la seua identitat, les persones que es presenten son les
següents:
NÚMERO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DNI
46952779G
46957046G
47252541F
47405946W
41509574W
41504323H
41459847R
47406473T
41460980F
46957766T
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María Montserrat Baraldes Santasusana (2 de 3)
Coordinadora d’U.T.S.
Data Signatura: 20/01/2020
HASH: c88ec350fcb4af79ce0e8b9b3823fac0

MARIA MONTSERRAT BARALDES SANTASUSANA

La resta de persones que consten a la llista definitiva d’admesos al
procediment selectiu, no es presenten a la prova
D’acord amb les bases de la convocatòria les persones aspirants que no s'han
presentat resten excloses del procés selectiu.
A continuació i prèviament al començament de la realització de l’exercici, a fi de
mantenir en l’anonimat el nom i llinatges dels aspirants, els aspirants procedeixen a la
inscripció d’un codi identificatiu, junt amb el nom i DNI de cadascú en cadascuna de
les targetes que s'entreguen amb un sobre, que una vegada tancat serà entregat a la
Comissió avaluadora. S'informa que s’anunciarà la data en que s’informarà dels
resultats de la prova i s’obriran els sobres en acte públic.
Per part del President, s'explica el contingut del tema, informant als aspirants,
que el temps per efectuar l'exercici serà de 120 minuts.
L'exercici comença doncs a les 9:00 hores i finalitza a les 11:00 hores.
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A continuació es procedeix a la valoració dels exercicis per part de la Comissió
de valoració, i una vegada valorats, s’anota la puntuació atorgada en cadascun dels
exàmens, i s’acorda que el dia 29 de gener a les 11:00 hores a l’Edifici Cetis situat al
Carrer de Canàries núm. 35, 4º pis, Sala 3 es facin públics els resultats dels exercicis i
es realitzi l’acte d’apertura dels sobres que contenen els codis identificatius dels
aspirants.

