
ACTA DE LA VALORACIÓ DE MÈRITS DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA 
CONSTITUCIÓ  D’UNA   BORSA  DE  TREBALL  DE  MONITOR/A 
SOCIOCULTURAL  ADSCRIT  AL  DEPARTAMENT  DE  JOVENTUT,  PER 
COBRIR  AMB  CARÀCTER  TEMPORAL  NECESSITATS  URGENTS  I 
INAJORNABLES  DE  PRESTACIÓ  DE  SERVEIS  A  L’AJUNTAMENT 
D’EIVISSA.

PRESIDENTA:

Encarnación Silverde Fernández

VOCAL:

Iván José Castro Sánchez

SECRETARIA:

María Elena Calvano Gómez

A l’Edifici situat al carrer de Canàries, 36, 1er pis, a les 10.30 hores del dia 4 
d’abril  de  2017,  es  reuneixen  les  persones  anteriorment  relacionades  per 
procedir a la realització de la valoració de mèrits del procés selectiu per a la 
convocatòria  d’una  borsa  de  treball  de  monitors/es  socioculturals  adscrits  al 
departament de Joventut, per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i 
inajornables de prestació de serveis a l’Ajuntament d’Eivissa pel procediment de 
concurs-oposició lliure, que ha estat publicat al butlletí oficial de les Illes Balears 
núm.163 de data 29 de desembre de 2016.

Sent les 14 hores del dia 4 d’abril es suspèn la valoració dels mèrits per tal de 
fer la comprovació de l’homologació d’algunes de les titulacions presentades.

El dia 7 d’abril de 2017 a les 12 hores es torna a reunir el tribunal, al mateix lloc 
anteriorment indicat per tal de finalitzar la valoració dels mèrits presentats.

Una  vegada  ha  estat  realitzada  la  valoració  dels  mèrits  presentats,  de 
conformitat al previst a la Base setena es procedeix a calcular les puntuacions 
totals dels aspirants que han superat el  procés selectiu,  essent  el  resultat el 
següent: 

Núm. DNI Resultat 2ª 
prova

Resultat 3ª 
prova

Puntuació 
Mèrits

Total

1 73567895A 6,833 7,500 7,520 21,853

2 47252456Z 7,499 5,250 7,614 20,363

3 47258357G 6,332 7,500 6,350 20,182

4 46959532H 6,833 5,000 7,615 19,448

5 47256444T 6,332 7,000 2,350 15,682
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Les persones aspirants disposaran de tres dies hàbils per presentar al·legacions 
respecte als resultats publicats a la Web de l’Ajuntament i a la seu electrònica, 
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la present acta al tauler 
d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa. En el cas de que no es 
presentin  al·legacions  en  el  termini  anteriorment  assenyalat,  la  llista  es 
considerarà com a definitiva. 

Es  dóna  l’acte  per  finalitzat  el  dia  7  d’abril  de  2017  a  les  14.30  hores, 
estenent-se la present acta que consta de 2 pàgines i que signen les persones 
membres del Tribunal.

Eivissa, 

(Document signat electrònicament al marge)
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