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ACTA VALORACIÓ DE MÈRITS APORTATS PER ELS/LES ASPIRANTS DE LA
FASE CONCURS DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA PROVISIÓ D'1 PLAÇA
DE MESTRE/A D'EDUCACIÓ INFANTIL MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS
OPOSICIÓ A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA DE
L’AJUNTAMENT D' EIVISSA

PRESIDENTA:
Sra. Marta Añibarro Juan
VOCALS:
Sr. Antonio Pérez Barrios
Sra. Margalida Torres Planells
Sra.Teresa Bisquert Belmonte
SECRETÀRIA:
Sra. Mònica Torrents Bardou
ASSESSORES:
Sra. Lourdes Ribas Ahumada

A l’Edifici Cetis situat al Carrer de Canàries núm. 35, sent les 8.00 hores del dia
28 de maig de 2021, baix la presidència del Sra. Marta Añibarro Juan, s’han reunit els/les
senyors/ores abans relacionats, a l’objecte de seguir el procés de valoració dels mèrits
aportats en el procés selectiu per a la provisió d’una plaça de mestre/a d’educació
infantil, mitjançant el sistema de concurs oposició a la plantilla de personal funcionari de
carrera de l’Ajuntament d’Eivissa, que ha estat publicat al butlletí oficial de les Illes
Balears núm. 180 de data 20 d’octubre de 2020.
La Presidenta explica que segons l’Annex II de les bases de la convocatòria el barem de
mèrits s'estructura en quatre blocs: experiència professional, mèrits acadèmics, accions
formatives i coneixements de la llengua catalana. La puntuació màxima assolible serà de
20 punts.
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Es procedeix a la puntuació dels mèrits aportats per a cada persona aspirant
tenint en consideració l’esmentat anteriorment. Es puntua amb el següent resultat.
DNI

1.Experiència
professional

2.-Mèrits
Acadèmics

3.-Accions 4.-Llengua
Formatives Catalana

TOTAL
MÈRITS

28995335V

0,000

0,000

5,400

0,000

5,400

47256434J

3,900

0,000

1,959

0,000

5,859
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Mestra d'educacio infantil
Data Signatura: 02/06/2021
HASH: e9b6b11b7a94c94520dfcd8f7b778b52

Sra. Maria Cristina Torres Costa

La qualificació definitiva de les persones aspirants està determinada per la suma de la
puntuació obtinguda en el conjunt dels exercicis obligatoris i eliminatoris de la fase
d'oposició i de la valoració dels mèrits corresponents a la fase de concurs.
LLISTA PROVISIONAL DE LA FASE CONCURS OPOSICIÓ
DNI

Primer exercici

Segon exercici

Tercer Exercici

Mèrits

TOTAL
PUNTUACIÓ

47256434J

5,876

5,750

6,750

5,859

24,235

28995335V

5,001

6,500

7,050

5,400

23,951

Les persones aspirants disposen d'un termini de tres dies hàbils, comptats a partir de
l'endemà de la publicació de la llista, per al·legar les rectificacions pertinents sobre la
valoració provisional del procés selectiu. El Tribunal tindrà un termini de set dies per a
resoldre les reclamacions i publicarà en el tauler d'anuncis de la seu electrònica i en la
pàgina web, la llista definitiva d'aprovats. En cas que no es presentin reclamacions, la
llista provisional s'entendrà elevada a definitiva. El Tribunal Qualificador ha d'elevar la
llista definitiva a la Presidència de la Corporació perquè formuli el nomenament pertinent.
Es dóna per finalitzat l’acte a les 10.00 h i s’estén la present acta que, amb la secretària,
firmen els membres de la comissió. Ho certific
Eivissa
( Document signat electrònicament al marge)
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Conclosa la valoració 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 especifiques de la convocatòria.

