
ACTA  DEL  SEGON  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 consisteix 
en el desenvolupament oral i escrit de la prova de català, segons la base 6.1.1 
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 de català, segons figura al decret de data 28 de novembre 
de  2016,  i  una  vegada  verificada  la  seua  identitat,  les  persones  que  es 
presenten són les identificades amb els documents d’identitat següents:

NUM. DNI

1 46959033W
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2 73567895A

3 46959532H

4 46950451E

5 47256444T

6 47257913C

7 41448867S

8 46952324D

9 46959123T

10 47257313H

11 46954564H

12 47260546P

13 47258357G

14 46957046Q

15 45643796C

16 29187507R

17 41442806A

18 40347419Z

19 47256799X

20 47252456Z

21 46975258N

Les persones no presentades són les identificades amb els següents números 
de documents d’identitat:

NUM. DNI

1 48892271K

2 46959813T
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3 20849950J

4 47254780S

5 46951038B

6 47251901B

7 46972701P

8 46958793S

9 41461565V

10 47251019A

11 23285469Q

12 46958629N

13 41435317N

14 47255613C

El tribunal fa constar que la persona aspirant amb DNI número 47255613C es 
va  presentar  a  la  prova  una  vegada  aquesta  havia  iniciat  i  per  tant  queda 
exclosa. 

D’acord amb les bases de la convocatòria les persones aspirants que no s’han 
presentat a la prova resten excloses del procés selectiu.

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 
respondre 20 preguntes tipus test amb 4 respostes alternatives, de les quals 
només n'hi  ha 1  de correcta,  referides al  programa de temes que figuren a 
l'annex  I  de  les  presents  bases.  Aquestes  preguntes  poden  plantejar-se  en 
llengua  catalana  o  castellana.  Cada  pregunta  contestada  correctament  es 
valorarà amb 0,500 punts, les preguntes no resoltes, tant si figuren les 4 opcions 
en blanc com si figuren amb més d'una resposta, no es valoraran. Quant a les 
preguntes amb resposta errònia es penalitzaran amb 0,167 punts.

L'exercici  es valora  de 0  a  10  punts  i  cal  obtenir  un  mínim de 5 punts per 
superar-lo.
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El temps per efectuar aquest exercici serà de 45 minuts.

A les 10.25 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 47252456Z 7,499

2 73567895A 6,833

3 47256444T 6,332

4 47258357G 6,332

5 46959532H 5,666

6 47260546P 4,498

7 29187507R 4,331

8 46952324D 3,665

9 45643796C 3,497

10 47256799X 3,497

11 47257313H 3,33

12 47257913C 2,998

13 41448867S 2,997

14 46957046Q 2,831

15 46950451E 1,997

16 46959123T 1,997

17 41442806A 0,83

18 46954564H 0,663

19 40347419Z 0,496

20 46959033W 0

21 46975258N 0
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D’acord amb les bases de la convocatòria les persones aspirants que no han 
superat la qualificació mínima de 5 punts, resten eliminats del procés selectiu. 
S’acorda convocar al Tribunal i als aspirants que han superat l’exercici, el proper 
dia  14  de març  de 2017  a  les  9.30  hores  a  l’edifici  Sa Colomina,  per  a  la 
realització  del  Tercer  exercici,  que  consisteix  en  la  realització  d'una  prova 
pràctica proposada per la Comissió de Valoració i relacionada amb les tasques 
pròpies de la plaça i el temari que figura a l'annex I. 

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

El  temps  per  efectuar  aquest  exercici  serà  determinat  per  la  Comissió  de 
Valoració.

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.

Sent les 13 hores del dia 6 de març de 2017 s’estén la present acta que consta 
de 5 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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