
ACTA  DEL  TERCER  EXERCICI  DEL  PROCÉS  SELECTIU  PER  A  LA 
CONSTITUCIÓ  D’UNA   BORSA  DE  TREBALL  DE  MONITOR/A 
SOCIOCULTURAL  ADSCRIT  AL  DEPARTAMENT  DE  JOVENTUT,  PER 
COBRIR  AMB  CARÀCTER  TEMPORAL  NECESSITATS  URGENTS  I 
INAJORNABLES  DE  PRESTACIÓ  DE  SERVEIS  A  L’AJUNTAMENT 
D’EIVISSA.

PRESIDENTA:

Encarnación Silverde Fernández

VOCAL:

Iván José Castro Sánchez

SECRETARIA:

María Elena Calvano Gómez

A l’Edifici situat a l’avinguda d’Ignaci Wallis, 36 a les 9.40 hores del dia 6 de 
març de 2017, baix la presidència de la Sra. Encarnación Silverde Fernández, 
s’han reunit els/les senyors/ores abans relacionats, a l’objecte de constituir el 
tribunal  del  procés  selectiu  per  a  LA CONVOCATÒRIA D’UNA BORSA DE 
TREBALL  DE  MONITORS/ES  SOCIOCULTURALS  ADSCRITS  AL 
DEPARTAMENT DE JOVENTUT, PER COBRIR AMB CARÀCTER TEMPORAL 
NECESSITATS URGENTS I INAJORNABLES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS A 
L’AJUNTAMENT D’EIVISSA PEL PROCEDIMENT DE  CONCURS-OPOSICIÓ 
lliure, que ha estat publicat al butlletí oficial de les Illes Balears núm.163 de data 
29 de desembre de 2016.

Complimentades  totes  les  formalitats  previstes  per  la  legislació  vigent,  una 
vegada constituïda la comissió de valoració, de conformitat amb les bases de la 
convocatòria,  es  procedeix  a  l’inici  de  la  realització  de  l’exercici  que  en  la 
realització  d’una  prova  pràctica  proposada  per  la  Comissió  de  Valoració  i 
relacionada amb les tasques pròpies de la plaça i temari que figura a l’anex I de 
les bases d’aquesta convocatòria.

Actua com a secretària la Sra. María Elena Calvano Gómez.

Es fa crida a les persones que figuren a la llista de persones admeses que han 
de realitzar la prova, segons figura a l’acta anterior de dia 6 de març de 2017 i 
una vegada verificada la seua identitat, les persones que es presenten són les 
identificades amb els documents d’identitat següents:

NUM. DNI

1 47252456Z
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2 73567895A

3 47256444T

4 47258357G

5 46959532H

A continuació i prèviament a començament de la realització de l’exercici, a la fi 
de mantenir en l’anonimat el nom i llinatges de les persones aspirants, per part 
dels mateixos s’ha procedit a la inscripció d’un codi identificatiu, junt amb el nom 
i DNI de cada aspirant que han estat introduïts dins d’un sobre tancat, quedant 
tot a la custòdia de la Sra. Secretària.

Es procedeix a l’inici de la realització del segon exercici que consisteix en la 
redacció d’un document amb el següent enunciat: 

«Desenvolupa un projecte-programació de 4 hores de durada destinat a joves 
d’entre 14 i 16 anys. La temàtica ha d’estar relacionada amb les finalitats d’un 
centre  de  creació  juvenil.  El  projecte-programació  haurà  de  constar  de  les 
següents fases: 1- Diagnòstic, fonamentació i objectius; 2- Metodologia, activitat 
i  recursos i  3-  Avaluació  inicial,  del  procés i  final»  Aquesta  prova podrà  ser 
resposta en llengua catalana o castellana.

L'exercici  es valora  de 0  a  10  punts  i  cal  obtenir  un  mínim de 5 punts per 
superar-lo.

El temps per efectuar aquest exercici serà de 90 minuts.

A les 11.30 hores, en acte públic es procedeix a la comprovació de la identitat 
dels  aspirants  amb  amb  el  corresponent  codi,  i  es  fa  públic  el  resultat  de 
l’exercici que a continuació transcriu:

NUM. DNI PUNTUACIÓ

1 73567895A 7,50

2 47258357G 7,50

3 47256444T 7,00

4 47252456Z 5,25

5 46959532H 5,00

D’acord amb les bases els aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils 
per a la presentació d’al·legacions respecte al contingut de la present acta.
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Atès a l’establert  al punt 3.5 de les presents bases la Comissió de Valoració 
estableix   un termini  de  deu dies  hàbils  comptadors  des de l'endemà de la 
publicació de la llista definitiva d'aprovats de la fase d'oposició, per tal que les 
persones aspirants presentin aquesta documentació en el Registre General de 
l'Ajuntament d'Eivissa juntament amb la documentació que acrediti  complir  el 
requisit exigit a l'apartat d) de la base segona de les presents bases. Els mèrits 
al·legats i no justificats pels aspirants en la forma indicada no es valoraran. En 
aquest cas, els mèrits es computen a data d'expiració del termini assenyalat per 
a la presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu. Les persones 
que no acreditin  el  requisit  esmentat  anteriorment  seran excloses del  procés 
selectiu.

Les  persones  aspirants  poden  retirar  els  documents  acreditatius  dels  mèrits 
presentats en el  termini  de tres mesos a comptar des de l'endemà d'adquirir 
fermesa la resolució definitiva del procediment; altrament, poden ser destruïts.

Sent les 13 hores del dia 15 de març de 2017 s’estén la present acta que consta 
de 3 pàgines, que amb la Secretària firmen tots els membres de la comissió, als 
efectes  de  la  seua  publicació  al  tauler  d’anuncis  de  la  seu  electrònica  de 
l’Ajuntament d’Eivissa i a la pàgina web municipal (www.eivissa.es), conforme a 
les bases.
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