
                             

ACTA  DE  VALORACIÓ  DE  MÈRITS  ACREDITATS  PELS  ASPIRANTS  EN  EL 
PROCEDIMENT  PER  A  LA  SELECCIÓ  D’UN/A  TÈCNICA  EN  INTERVENCIÓ 
COMUNITÀRIA DE TOXICOMANIA DE GRAU MITJÀ PER AL PLA MUNICIPAL DE 
DROGUES AMB CARÀCTER TEMPORAL PER COBRIR NECSSITATS URGENTS 
DE CONTRACTACIÓ A L’AJUNTAMENT D’EIVISSA.

PRESIDENT:
IVÁN CASTRO SÁNCHEZ

VOCAL:
GABRIEL MUNTANER GARCÍA

SECRETÀRIA:
LAURA AÑIBARRO JUAN

A l’edifici municipal del carrer Canàries núm.35 a les 11:00 hores del dia 10 de juliol de 
2019  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 en la fase de consurs de les bases de la convocatòria, finalitzant a les 
12:50 hores.

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 
les bases de la convocatòria. 

Núm NOM DNI EXPERIÈNCIA MÈRITS 
ACADÈMICS

FORMACIÓ CATALÀ TOT. QUALIFI
CACIÓ 
1ER 
EXERCI
CI

TOTAL

1 Eva Font 
Domènech 

8149... 1,1 0,65 1,36 0,25 3,36 18,6 21,96

2 Judith Lleixa
Xicart

4864... 0,0 0,0 0,25 0,25 0,5 14,6 15,1

3 Marta Herran 
Alonso

4428... 0,0 0,09 1,291 0,25 1,631 12,0 13,631

4 Marina 
Merino García

7275... 0,0 0,0 1,68 0,0 1,68 10,0 11,68

5 Santiago 
Clapés Marí

0534... 0,0 0,0 0,18 0,0 0,18 10,6 10,78



                             

El/les 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.

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, el Tribunal elevarà la proposta definitiva a la Presidència 
de la Corporació a efectes de la selecció d’una tècnica de grau mitjà per al Pla Municipal 
de  Drogues  amb  caràcter  laboral  temporal  de  duració  determinada  d’interinitat  per 
substituir a una treballadora amb dret a reserva de lloc de treball  i la constitució d’una 
borsa  de  treball  per  cobrir  amb  caràcter  laboral  temporal  necessitats  urgents  i 
inajornables de contractació a l’Ajuntament d’Eivissa.

Es dona l’acte per finalitzat a les 13:00 hores estenent-se la present acta que 
signen els membres de la comissió.


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - AJUNTAMENT EIVISSA
	2019-07-10T13:49:40+0200
	Eivissa
	LAURA AÑIBARRO JUAN - 41460637D
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - AJUNTAMENT EIVISSA
	2019-07-10T13:50:18+0200
	Eivissa
	IVÁN JOSÉ CASTRO SANCHEZ - 44400831K
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - AJUNTAMENT EIVISSA
	2019-07-10T13:55:56+0200
	Eivissa
	GABRIEL MUNTANER GARCIA - 43046924D
	Ho accepto




