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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 D'AUXILIAR
ADMINISTRATIU PER AL MACE.
PRESIDENT:
Elena Ruiz Sastre
VOCALS:
Mª Isabel Roig Tur
SECRETÀRIA:
Rosalina Gurrea Barricarte
Al Museu d'Art Contemporani situat a Ronda Narcís Puget s/n sent les 10,30 hores del
dia 27 de gener de 2020 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.

NÚM

DNI

EXPERIÈNCIA

MÈRITS
ACAD.

ACCIONS
FORMATIVES

TOTAL
MÈRITS

QUALIFICACIÓ
EXERCICI
OPOSICIÓ

TOTAL

1

45100651C

0,72

1

3,3

5,02

16,6

21,62

2

46958330N

0

1

1,05

2,05

16,8

18,85

3

46953537A

0

1

2,24

3,24

14,6

17,84

4

47255016K

0

0,75

0,63

1,38

14,8

16,18
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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 149 de 2 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.
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 d'auxiliar
administratiu per al Museu d'Art Contemporani amb l’objectiu de procedir als
nomenaments que siguin convenients per cobrir les vacants i necessitats urgents.
Es dona l’acte per finalitzat a les 14,18 hores estenent-se la present acta que
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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 específiques de la convocatòria, amb indicació només dels
DNI:

El President

Sgt. _________________
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amb mi signa el President.
(document signat electrònicament al marge)

La Secretària

Sgt. ____________________

