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CONVOCATÒRIA BEQUES DE FORMACIÓ PRÀCTICA PER L’ANY 2019

Margalida Socias Mir

Exp: 2019/1639
Ref. Bases: Boib. Núm. 75 de 8 de juny de 2019
Ref. Comissió: Resolució 2019/1639
Núm. de sessió: 1
Data: 13 de juny de 2018
Hora de començament: 11:30h
Hora de acabament: 14:00h
Lloc: Casal Can Domènech

14/06/2019 Lletrat Municipal
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ACTA DE COMISSIÓ Núm.1

Membres assistents:
1. Sr. Mateu Vanrell Munar
2. Sr. Margalida Socies Mir
3. Sr. Pere Fullana Barceló (TAG)
Membres suplent no convocats:
4. Sr. Mª del Carme Suárez Gómez

Pedro Fullana Barceló

Valoració de les sol·licitud presentades segons les bases de la Convocatòria de beques de
formació practica 2019.
Proposta d’assignació i exclusió provisional de candidats segons l’oferta existent a les bases
de la Convocatòria de beques de formació pràctica 2019.
Interpretació, resolució de dubtes i acord per a donar tràmit a l’esmentada convocatòria.
Desenvolupament de la sessió i acords presos:
Es constitueix la comissió amb els membres descrits anteriorment, veient que es pot
prescindir de la suplent aquesta no es convoca.
Seguidament es dur a terme les valoracions dels candidats que concorrent a aquesta
convocatòria.
1.Llistat sol·licituds renunciades
2.Llistat sol·licituds excloses
En primer lloc es procedeix a determinar si hi ha cap aspirants que incompleixen alguns dels
requisits de la convocatòria o han presentat renúncia expressa durant el període de
tramitació, al no haver-hi cap sol·licitud amb aquestes circumstàncies es procedeix a aprovar
la llista 1 i 5.

Mateu Jaume Vanrell Munar
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Ordre del dia:

3.Llistat provisional de sol·licituds amb plaça assignada
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Tot seguit es procedeix a assignar cada una de les sol·licituds a les places disponibles
atenent els criteris de màxima concordança amb els estudis realitats i les opcions de les
places sol·licitades pels aspirants no repetidors.
4.Llistat provisional de sol·licituds repetidors amb plaça assignada
A continuació, i atenent les places disponibles es procedeix a assignar, si hi ha possibilitats,
les sol·licituds dels aspirants repetidors.
- Provisionalment l’assigna la plaça 11OP/19 a la sol·licitud 5643, ja que al haver-hi places
disponibles per dotar (8 en total) aquesta opció no està coberta per un aspirant no
repetidor. S’atenen màxima adaptació dels estudis dels del aspirant i les característiques
de la tasca a desenvolupar.
5.Llistat provisional de sol·licituds repetidors fora plaça assignada
Seguidament i veient que les places sol·licitades per la resta d’aspirants repetidors ja estan
cobertes per sol·licitants no repetidors, es descarta cap altra assignació.
Amb tot, la comissió fa extensiva mitjançant Annex adjunt a la present acta (Annex1/acta1)
la publicació de les LLISTES PROVISIONALS DE SELECCIÓ de la Convocatòria de
beques de formació pràctica 2019.
Per concloure, i atenent el que disposa les bases d’aquesta convocatòria 2019, s’emplaça a la
comissió a posteriors sessions segons el calendari (Annex 0) per tal de resoldre les
reclamacions que es puguin formular dins els períodes establerts, no obstant, en cas de no
presentar-se reclamacions es passaria a elevar definitivament els llistats anteriors a instàncies
superiors fora necessitat de convocar novament a la comissió. D’existir reclamacions,
aquestes s’hauran de presentar de forma argumentada mitjançant instància genèrica
degudament registrada dins el període fixat a les bases entre els dies 18 al 20 de juny de
2019.
A la vegada, la present comissió procedeix a la signatura i publicació de la present acta en la
data de signatura digital, i a emprendre les accions que calgui per tal de continuar amb curs
administratiu de la present convocatòria.
Alcúdia, en data de la signatura digital
Sr. Mateu J. Vanrell Munar
Sr. Margalida Socies Mir
Sr. Pere Fullana Barceló (TAG)
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