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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 DE TÈCNIC/A MIG
DE JOVENTUT A L’AJUNTAMENT D’EIVISSA.
PRESIDENT: Sr. Antonio Pérez Barrios
VOCAL: Encarnación Silverde Fernández
ASSESSORA: Belén Cardona Roselló

A l’edifici municipal Cetis, situat al c. Canàries a les 9 hores del dia15 de gener de
2021 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.

QUALIFICACIÓ
EXERCICI
OPOSICIÓ

DNI

EXPERIÈN
CIA

MÈRITS
ACAD.

ACCIONS
FORMATIVES

TOTAL
MÈRITS

1

XXXX8074C

0

0

0,82

0,82

13,1

13,92

2

XXXX6567P

0

0,09

0,62

0,71

12,6

13,31

3

XXXX6846T

0

0

0,27

0,27

12,6

12,87

4

XXXX9532H

0

0

0,38

0,38

11,3

11,68

NÚM

TOTAL

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 182 de 24 d’Octubre de
2020) 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 de
Tècnic/a mig de joventut amb l’objectiu de procedir als nomenaments que siguin
convenients per cobrir les vacants i necessitats urgents.

Codi Validació: 76LSCXEYTS5R33YT7PN45C4PT | Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

encarnacion silverde fernandez (2 de 2)
Tècnica de Joventut
Data Signatura: 15/01/2021
HASH: 905483d051da45465b64d7b7c33768ef

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:

Es dona l’acte per finalitzat a les 9.45 hores estenent-se la present acta que amb mi
signa el President.
(document signat electrònicament al marge)

Sgt. Sr. Antonio Pérez Barrios

La Vocal

Sgt. Encarnación Silverde Fernández
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El President

