PRESIDENT/A: Elena Ruiz Sastre
VOCAL: Mª Isabel Roig Tur
SECRETÀRI/A: Rosa Gurrea Barricarte

Al MACE stuat a Ronda Narcís Puget s/n, sent les 9,00 hores del dia 4 de
desembre de 2019, baix la presidència del Sr/a Elena Ruiz Sastre, s’han reunit els/les
senyors/ores abans relacionats, a l’objecte de constituir la comissió de valoració del
procés selectiu per a LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D'AUXILIAR
ADMINISTRATIU PER COBRIR AMB CARÀCTER TEMPORAL NECESSITATS
INAJORNABLES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS A MUSEU D'ART CONTEMPORANI
PEL PROCEDIMENT DE CONCURS-OPOSICIÓ, que ha estat publicat al butlletí
oficial de les Illes Balears núm. 149 de data 2 de novembre de 2019.
Complimentades totes les formalitats previstes per la legislació vigent, una
vegada constituïda, la comissió, de conformitat amb les bases de la convocatòria,
procedeix a l'inici de la realització de l'exercici que consisteix en respondre breument
per escrit 20 preguntes, segons la base 6.1 de les bases de la convocatòria.
Actua com a secretària el/la Sr/a. Rosa Gurrea Barricarte

María Isabel Roig Tur (3 de 3)
Responsable coordinadora dels serveis culturals, festes i
patrimoni
Data Signatura: 05/12/2019
HASH: 6c88cc245d2e5df1ce57bb4684a4abab

Es fa crida a les persones que figuren a la llista de persones admeses que han
de realitzar la prova, segons figura al decret núm. 2019/0053 de data 22 de novembre
de 2019 i una vegada verificada la seua identitat, les persones que es presenten son
les següents:
DNI/NIE
43110149F

46950505F
46953537A
53138512W
46958330N
25439357T
45100651C
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Elena Ruiz Sastre (1 de 3)
Directora del MACE
Data Signatura: 05/12/2019
HASH: f250faf9c2f9594bc9ecf09cc504d2ea
Rosalina Gurrea Barricarte (2 de 3)
Tècnica de patrimoni
Data Signatura: 05/12/2019
HASH: 6a66257425ea43ab560dcf821aac041a

ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ I DE REALITZACIÓ
DEL PRIMER EXERCICI DE LA FASE D'OPOSICIÓ DEL PROCEDIMENT
SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA D'AUXILIARS
ADMINISTRATIUS PER COBRIR AMB CARÀCTER TEMPORAL NECESSITATS
INAJORNABLES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS AL MUSEU D'ART
CONTEMPORANI PEL PROCEDIMENT DE CONCURS-OPOSICIÓ

18959455A
41456426F
46952459Y
47255016K
48622955N
La resta de persones que consten a la llista definitiva d’admesos al
procediment selectiu, no es presenten a la prova
D’acord amb les bases de la convocatòria les persones aspirants que no s'han
presentat resten excloses del procés selectiu.
A continuació i prèviament al començament de la realització de l’exercici, a fi de
mantenir en l’anonimat el nom i llinatges dels aspirants, els aspirants procedeixen a la
inscripció d’un codi identificatiu, junt amb el nom i DNI de cadascú en cadascuna de
les targetes que s'entreguen amb un sobre, que una vegada tancat serà entregat a la
Comissió avaluadora. S'informa que s’anunciarà la data en que s’informarà dels
resultats de la prova i s’obriran els sobres en acte públic.

L'exercici comença doncs a les 9,10 hores i finalitza a les 10,10 hores.

(document signat electrònicament al marge)
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A continuació es procedeix a la valoració dels exercicis per part de la Comissió
de valoració, i una vegada valorats, s’anota la puntuació atorgada en cadascun dels
exàmens, i s’acorda que el 9 de desembre a les 12 hores, es facin públics els resultats
dels exercicis i es realitzi l’acte d’apertura dels sobres que contenen els codis
identificatius dels aspirants.

