Elena Perez Perez (1 de 3)
Cap del servei de treball social
Data Signatura: 06/03/2020
HASH: 3ce4473a9f619ce6f3bd8c8245ca22b3

ACTA DE VALORACIÓ DE MÈRITS ACREDITATS PELS ASPIRANTS EN EL
PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER
COBRIR AMB CARÀCTER D'INTERINITAT PLACES VACANTS DE EDUCADOR/A
SOCIAL A L’AJUNTAMENT D’EIVISSA.

PRESIDENTA:
ELENA PÉREZ PÉREZ
VOCALS:
MERCEDES COSTA GOTARREDONA
SECRETÀRIA:
MARIA MONTSERRAT BARALDES SANTASUSANA

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 específiques de la convocatòria, amb indicació només dels
DNI:
DNI
46957766T
46957046Q
41459847R
46952779G
41504323H
47406473T
47405946W
47252541F
41509574W

EXAMEN MÈRITS TOTAL
13,50
6,930
20,430
13,50
6,610
20,110
13,00
6,935
19,935
10,50
7,305
17,805
10,00
4,750
14,750
13,75
0,250
14,000
13,50
0,455
13,955
12,50
0,200
12,700
10,00
0,250
10,250

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, de conformitat
amb la base 7.3 de les específiques.
De conformitat amb la base 9.2 de les Bases (BOIB núm 156 del 16 de novembre de
2019), la comissió disposarà d'un termini de set dies per resoldre les reclamacions i
observacions que es presentin.
La llista es considerarà automàticament elevada a definitiva si no es presentàs cap
reclamació.
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A l’edifici municipal “Sa Colomina” situat al Carrer de Canàries núm. 35 els dies 3 i 6
de març de 2020 des de les 10:30-15:00 hores cada dia, es reuneixen els membres
de la comissió de valoració, per tal d'efectuar les valoracions de mèrits aportats pels
aspirants durant el termini de presentació segons els barems establerts a l'Annex II de
les bases de la convocatòria.

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
Educador/a Social amb l’objectiu de procedir als nomenaments que siguin convenients
per cobrir les vacants i necessitats urgents.
Es dóna l’acte per finalitzat el dia 6 de març a les 15:00 hores estenent-se la present
acta que amb mi signa la Presidenta.

El/la Secretari/a

El/la Vocal

(document signat electrònicament al marge)
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El/la President/a

