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ACTA DE VALORACIÓ DE MÈRITS ACREDITATS PELS ASPIRANTS I REALITZACIÓ
DE L’ENTREVISTA PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE
TREBALL DE TÈCNIC/A DE FORMACIÓ PER COBRIR AMB CARÀCTER TEMPORAL
NECESSITATS INAJORNABLES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS A L'AJUNTAMENT
D'EIVISSA PEL PROCEDIMENT DE CONCURS
PRESIDENT: Sr. ANTONIO PÉREZ BARRIOS
VOCAL: Sra. MARIA MONTSERRAT BARALDES SANTASUSANA.
SECRETÀRIA: Sra. MÒNICA TORRENTS BARDOU
A l’Edifici Cetis situat al Carrer de Canàries núm. 35, sent les 8:30 hores del dia
13 de juliol de 2022, baix la presidència del Sr. Antonio Pérez Barrios es reuneixen els
membres de la comissió de valoració, per tal d’efectuar la valoració de la fase de concurs.
Abans de procedir a la valoració es procedeix a resoldre l’escrit d’al·legacions presentat.
Vist l’escrit d’al·legacions presentat el 08 de juliol de 2022, per la persona aspirant amb DNI
47252953M amb núm. 2022-E-RE-17806, en la qual es sol·licita es revisi la valoració
efectuada de l’exercici de la fase d’oposició.

Seguidament sent les 9:30 del mateix dia, la comissió de valoració es reuneix per realitzar
l’entrevista als candidats convocats.
Finalitzades les entrevistes, la comissió procedeix a efectuar les valoracions de mèrits
aportats pels aspirants durant el termini de presentació i segons els barems establerts a
l'Annex I de les bases de la convocatòria.
Conclosa la valoració i les entrevistes es procedeix a confeccionar la llista provisional de
puntuacions obtingudes per ordre de major a menor puntuació total, d'acord amb el que
s'estableix a la base setena de les bases específiques de la convocatòria, amb indicació
només dels DNI:
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DNI
41461565V
74232830P
47253320G
33464345N

Prova
pràctica
20,00
15,00
16,50
15,50

Total 1
Experiència
4,5
0
0
0

Total 2 Mèrits Total 3 Acció Total 4
acadèmics
Formativa
Català
0
2,7
0,75
0,09

1,825
2,145
0,07
0,05

0,25
0,15
0,25
0,4

Entrevista
4
4
4,5
4

TOTAL
PUNTS
30,575
23,995
22,07
20,04

Els aspirants podran formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents a
l'anterior valoració en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data
de la seua exposició pública al tauler d'anuncis de la corporació.

Codi Validació: 7NSKPK4WNK4HNKSRH45EQSGL3 | Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

Maria Montserrat Baraldes Santasusana (2 de 3)
Coordinadora d’U.T.S.
Data Signatura: 14/07/2022
HASH: a39cf8bd6a31abeda1431151585d7f79

D’acord amb el que s’estableix a l’apartat 6 de les bases de la convocatòria, la comissió de
valoració resolt desestimar l’al·legació presentada.

La llista es considerarà automàticament elevada a definitiva si no es presentàs cap
reclamació.
Una vegada examinades i resoltes les observacions i les reclamacions presentades a la
valoració en el termini establert, la Comissió elevarà la proposta definitiva a la Presidència
de la Corporació a efectes de constitució d’una borsa de treball de tècnic/a de Formació
amb l’objectiu de procedir als nomenaments que siguin convenients per cobrir les vacants i
necessitats urgents.
Es dona l’acte per finalitzat a les 12 hores estenent-se la present acta que amb jo la
secretària, signen els membres de la Comissió.
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