MARTA AÑIBARRO JUAN (1 de 3)
Mestra d'educacio infantil
Data Signatura: 25/08/2022
HASH: 6973f2be0efab6021499fbfeb19116c3

ACTA DE RESOLUCIÓ DE LES RECLAMACIONS I AL·LEGACIONS PRESENTADES A
LA VALORACIÓ DE MÈRITS ACREDITATS PELS ASPIRANTS I APROVACIÓ RELACIÓ
DEFINITIVA
DE
LES
PERSONES
APTES
PER
A
LA
CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’EDUCADORA INFANTIL PER COBRIR
AMB CARÀCTER TEMPORAL NECESSITATS INAJORNABLES DE PRESTACIO DE
SERVEIS A L’AJUNTAMENT D’EIVISSA PEL PROCEDIMENT DE CONCURS.

PRESIDENT: Sra. Mercedes Costa Gotarredona
VOCAL: Sra. Marta Añibarro Juan
SECRETARIA: Sra. Valeria Fernández Torres
Al 4t pis de l’edifici Cetis, situat al Carrer de Canàries, núm. 35, sent 11:30 hores del
dia 24 d’agost de 2022, baix la presidència del Sra Mercedes Costa Gotarredona, s’han
reunit les senyores abans relacionades, a l’objecte de resoldre les reclamacions i
al·legacions presentades enfront a la valoració de mèrits acreditats.

1. Vist escrit d'al·legacions d‘1 d’agost de 2022 presentat per la persona aspirant amb DNI
41455430T amb núm. 2022-E-RE-19776, en el qual sol·licita revisió de la puntuació
resultant i aporta nova documentació.
D’acord amb el que s’estableix a l’apartat 3 i a l’annex 1.1.1 de les bases de la convocatòria
al no haver presentat la documentació en els terminis establerts i acreditar experiència
professional amb una categoria diferents a l’exigida a la convocatìoria, la comissió de
valoració resol desestimar l’al·legació presentada.
2. Vist escrit d'al·legacions de 2 d’agost de 2022 presentat per la persona aspirant amb DNI
47255653Z amb núm. 2022-E-RE-19790 , en el qual sol·licita revisió de la puntuació
resultant i aporta nova documentació.

MERCEDES COSTA GOTARREDONA (3 de 3)
Cap del Servei d’Educació
Data Signatura: 29/08/2022
HASH: 9d418cb278dca1399d996957291f4d0a

D’acord amb el que s’estableix a l’apartat 3 i a l’annex 1.1.2 de les bases de la convocatòria
al no haver presentat la documentació necessària en els terminis establerts, la comissió de
valoració resol desestimar l’al·legació presentada.
3. Vist escrit d'al·legacions d’1 d’agost de 2022 presentat per la persona aspirant amb DNI
47251845R amb núm. 2022-E-RE-19769 , en el qual sol·licita revisió de la puntuació
resultant i aporta nova documentació.
D’acord amb el que s’estableix a l’apartat 3 i a l’annex 1.1.2 de les bases de la convocatòria
al no haver presentat la documentació necessària en els terminis establerts, la comissió de
valoració resol desestimar l’al·legació presentada.
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Actua de secretària la Sra. Valeria Fernández Torres

4. Vist escrit d'al·legacions de 30 de juliol de 2022 presentat per la persona aspirant amb
DNI 46955971E amb núm. 2022-E-RE-19641, en el qual sol·licita revisió de la puntuació
resultant.
D’acord amb el que s’estableix a l’apartat 3 i a l’annex 1.1.2 de les bases de la convocatòria
al no haver presentat la documentació necessària en els terminis establerts, la comissió de
valoració resol desestimar l’al·legació presentada.
5. Vist escrit d'al·legacions de 2 d’agost de 2022 presentat per la persona aspirant amb DNI
47252078G amb núm. 2022-E-RE-19981 , en el qual sol·licita revisió de la puntuació
resultant i aporta nova documentació.
D’acord amb el que s’estableix a l’apartat 3 de la convocatòria, al no haver presentat la
documentació necessària en els terminis establerts, la comissió de valoració resol
desestimar l’al·legació presentada.
6. Vist escrit d'al·legacions d‘1 d’agost de 2022 presentat per la persona aspirant amb DNI
41455430T amb núm. 2022-E-RE-19776, en el qual sol·licita revisió de la puntuació
resultant i aporta nova documentació.
D’acord amb el que s’estableix a l’annex 1.1.1 de les bases de la convocatòria només es
computa l’experiència professional de la categoria exigida a la convocatòria, i per tant la
comissió de valoració resol desestimar l’al·legació presentada.
7. Vist escrit d'al·legacions de 2 d’agost de 2022 presentat per la persona aspirant amb DNI
41458094L amb Núm. 2022-E-RE-19982 , en el qual sol·licita revisió de la puntuació
resultant i aporta documentació.
Per una banda, s’acorda acceptar l’al·legació presentada i rectificar la puntuació de la seva
valoració, referent a la titulació de llengua catalana presentada

8. Vist escrit d'al·legacions de 2 d’agost de 2022 presentat per la persona aspirant amb DNI
47250006W amb Núm. 2022-E-RE-19983 , en el qual sol·licita revisió de la puntuació
resultant i aporta documentació.
D’acord amb el que s’estableix a l’annex 1.1.1 de les bases de la convocatòria només es
computa l’experiència professional del grup professional exigit a la convocatòria i en aquest
cas la documentació aportada no permet corroborar-ho, i per tant la comissió de valoració
resol desestimar l’al·legació presentada.

Codi Validació: 49NAMR4D2DY436ENCFFFQGF6Z | Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 5

Per altra banda, d’acord amb el que s’estableix a l’annex 1.1.1 de les bases de la
convocatòria només es computa l’experiència professional del grup professional exigit a la
convocatòria i en aquest cas la documentació aportada no permet corroborar-ho, i per tant la
comissió de valoració resol desestimar l’al·legació presentada.
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46958813N
47255361K
41456758V
47258289M
47253695B
47258640B
47260546P
47251184F
47258838W
47252078G
46956150V
47255961T
47250006W
41458094L
45643796C
47255653Z
41455430T
46955971E
47251845R
41586819J

13,2300
12,9672
12,5100
10,8808
8,1900
7,8550
7,5400
7,2000
6,4200
6,2350
5,9400
5,9130
5,5000
4,5750
4,0150
4,0000
4,0000
3,7750
3,3500
1,9157

Sent les 14.00 hores i, sense més assumptes que tractar, s’estén aquesta acta, que amb jo,
la secretària signa la resta dels membres del Tribunal.
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Eivissa,

(document signat electrònicament al marge)

