ACTA SELECCIÓ

Olga Maria Terrassa Riutort (1 de 3)
Bibliotecària - Arxivera
Data Signatura: 16/09/2021
HASH: a90deecfc3ad86c8511511c17c5782c5

EXPEDIENT: PM05-01/2020 i PM05-02/2020
OFERTA: PERSONAL SUPORT ADMINISTRATIU
Publicada al BOIB núm.116 Del 28 d’agost de 2021
ENTITAT: Ajuntament d’Esporles
NOM DELS PROJECTES: “SON QUINT V” i “XARXA FORESTAL ESPORLES IV”
Data de la selecció: Dijous 16/09/2021
Lloc de la selecció: Aula 2 Centre Formació Esporles. C/ Canonge Garau,6.
Hi assisteixen en representació de l’entitat Ajuntament Esporles:
 Maria del Mar Bosch Pol
 Elisa Cabrer Peñalver
 Olga Maria Terrassa Riutort
Relació de les puntuacions obtingudes a l’entrevista i totals de les candidatures presentades per
a proveir una plaça de personal laboral temporal, especialitat PERSONAL SUPORT
ADMINISTRATIU de certificat de professionalitat. Per a l'execució de projectes mixts
d’ocupació i formació, finançats amb fons de Conferència Sectorial i que poden estar
cofinançats pel Fons Social Europeu, a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al
període 2014-202.
ENTREVISTA

PUNTUACIÓ VALORACIÓ
TOTAL
CANDIDATURA
66
SELECCIONADA

37335061N

33

43183642S

19

41

37337357P

4

36

PRIMERA
RESERVA
EXCLOSA

MOTIU
EXCLUSSIÓ
1

CODI EXCLUSIÓ

DESCRIPCIÓ

1

NO COMPLEIX REQUISIT D’EXPERIÈNCIA I/O CONEIXEMENT DE GESTIÓ
ADMINISTRATIVA DE PROGRAMES SOIB OCUPACIÓ I FORMACIÓ

El termini per fer al·legacions és de cinc dies naturals comptadors des de la publicació d'aquest
anunci.

Elisa Cabrer Peñalver (3 de 3)
Formació i Ocupació
Data Signatura: 17/09/2021
HASH: be0c504938c8183f213cfe806ba115a3

Esporles, document signat electrònicament

Les vostres dades personals seran usades per a la nostra relació i poder prestar-vos els nostres serveis. Aquestes dades són necessàries per poder relacionar-nos, la
qual cosa ens permet l’ús de la vostra informació dins la legalitat. Així mateix, podran tenir coneixement de la vostra informació aquelles entitats que necessitin tenir-hi
accés perquè puguem prestar-vos els nostres serveis. Conservarem les vostres dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis aplicables. En qualsevol
moment podeu dirigir-vos a nosaltres per saber quina informació vostra tenim, rectificar-la si és incorrecta o eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació. També
teniu dret a sol·licitar el traspàs de la vostra informació a una altra entitat (portabilitat). Per sol·licitar algun d’aquests drets, heu de presentar una sol·licitud escrita a la
nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del DNI: AJUNTAMENT D’ESPORLES, PLAÇA DE L’AJUNTAMENT, 1, 07190 ESPORLES (Illes Balears). En cas que
entengueu que els vostres drets han estat desatesos, podeu formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).
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Maria del Mar Bosch Pol (2 de 3)
Centre Formació Esporles (AODL)
Data Signatura: 17/09/2021
HASH: 32fc53f8d101ba0507a5a303f8316c34

CANDIDAT/A

