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ILLES BALFARS

EXTRACTE DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL PER A

LA PLAçA D'OFICIAL PRIMERA DE MANTENIMENT PER A LA FUNDACIÓ PER ALS

ESTUDIS

SUPERIORS DE MÚSICA IARTS ESCÈNIQUES DE LES ILLES BALEARS (FESMAE-IB)

ldentificació de la sessió
Núm.: 1
Data:4 de maig de2O2t
Horari: de les 9:05 a les 12:25 h
Lloc: Despatx del director del Conservatori Superior de Música de les llles Balears.
Carrer d'Alfons el Magnànim, 64 de Palma

Relació d'assistents
Javier Mut Palmer, secretari acadèmic i president de l'òrgan de selecció.
Francisco Ga rcía AntolÍ, Cap d'ad m in istració.
Francisco Javier Castro Bordoy, Cap de manteniment.

Antecedents
El 13 de gener de 2O2L es va publicar al SOIB i a la pàgina web de la Fundació per als Estudis
Superiors de Música i Arts Escèniques de les llles Balears (FESMAE-lB) l'oferta pública de la

contractació temporal per a una plaça d'oficial primera de manteniment.
El 21 de gener va

finalitzar el període per inscriure's, a la secretaria de la FESMAE
les inscripcions amb les dades de contacte d'aquests.

es varen

rebre

A continuació i per tal de rebre la documentació ordenada dels inscrits a la convocatòria es va

i

la

Un cop finalitzat el període per enviar la documentació electrònica es varen rebre

la

establir un formulari en línia amb encriptació de dades per tal de facilitar l'enviament
distribució de la informació a fer el barem.

documentació de 38 inscrits.

La documentació de totes les persones inscrites es va anar catalogant amb carpetes
personalitzades. El procés va finalitzar el passat 13 d'abril.

C/ d'Alfons el Magnànim, 64
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Sessió

I

Es reuneix la comissió tècnica de selecció de personal laboral -en aquest cas, Oficial primera de
manteniment- de la FESMAE-IB. S'analitza la situació i vist el gruix de sol.licituds presentades,
per economia procedimental es decideix començar a revisar els expedients i a seleccionar les
persones que tenen experiència laboral relacionada amb el lloc de treball anunciat per la
FESMAE-IB, ja que, segons la convocatòria publicada al SOIB, al punt 5. Valoració dels mèrits;
...aquest barem es farà segons els serveis prestats a qualsevol administració pública o empresa
privada, exercint funcions de naturalesa o de continsut tècnic anàlegs a la de la olaca.

o
B

revisen els currículums dels aspirants amb experiència professional relacionada amb funcions
de naturalesa o de contingut anàleg a la de la plaça convocada.
Es

A continuació es comproven els requisits, que tots els compleixen, i es fa el barem de la seva
titulacióformació i de l'experiència laboral.
D'aquest barem dona com a resultat deu persones que aconsegueixen nou punts, el màxim de
puntuació sense comptar l'entrevista; quatre punts són sobre formació acadèmica i cinc punts
per l'experiència laboral.
Degut a que l'onzè classificat té un puntuació inferior de més d'un punt respecte dels deu
primers i que l'entrevista compta tan sols un punt, per la qual cosa no podrà arribar a igualar o
superar la puntuació d'aquests, es decideix que es convocarà als deu candidats amb la major
puntuació per a la darrera fase de l'entrevista.
La convocatòria per a l'entrevista es durà a terme

el 12 de maig a partir de les 11:00 h. Per

qüestions de seguretat i protocol COVID-19 s'aniran convocant als aspirants amb un interval de
15 minuts. Se'ls enviarà un correu electrònic amb la convocatòria personalitzada.
A les 12,25 h finalitza la reunió de la comissió tècnica.

Palma,4 de maig de

Mut Palmer
President

Francisco García Antolí
Cap administració

ran cisco Javier Castro Bordoy
Cap de manteniment
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