
 

 
 

 
Les mitjanes de cada un dels apartats especificats en l’annex 5
Candidat: 

PABLO JOSÉ TORREGROSSA 
PALOP 

MARIA PERETA MOREY 
MATAS  

Les puntuacions globals atorgades per cada un dels membres de la comissió al candidat/ a la candidata
Candidat 

PABLO JOSÉ TORREGROSA 
PALOP 

MARIA PERETA MOREY MATAS

*La puntuació de la comissió serà la mitjana de les puntuacions 

Valoració dels Mèrits acadèmics i professionals:
Puntuació 

Candidat 

PABLO JOSÉ TORREGROSA 
PALOP 

MARIA PERETA MOREY 
MATAS  

 
I, per tant, se selecciona el Sr.PABLO JOSÉ TORREGROSA PALOP.

La secretària, 

 
St. Silvia Míriam Silva 

 
Palma, 19 de maig de 2020
D’acord amb l’article 19.5 de la Llei orgànica 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, 
rebi la conformitat d’aquests per qualsevol mitjà del qual el secretari deixi expressió i constància”. 

 
 
 

Les mitjanes de cada un dels apartats especificats en l’annex 5
1.Fonamentació 2.Context

TORREGROSSA 0,938 1,300 

0,384 0,500 

Les puntuacions globals atorgades per cada un dels membres de la comissió al candidat/ a la candidata
Membre Comissió Membre 

PABLO JOSÉ TORREGROSA 9 8,17 

MARIA PERETA MOREY MATAS  6,2 4,99 
*La puntuació de la comissió serà la mitjana de les puntuacions 

Valoració dels Mèrits acadèmics i professionals: 
Mèrits acadèmics i professionals: 
A B C Total 

(A,B,C) 
D 

(màx. 5p.) (màx.1p) 

PABLO JOSÉ TORREGROSA 0 1,2

5 

0 1,25 0 

5 4 0 5 0 

, per tant, se selecciona el Sr.PABLO JOSÉ TORREGROSA PALOP.
Vocal 1. Representant de 

l’Administració, 
 

St. Silvia Míriam Silva Vílchez St. Magdalena Juan Mesquida

Palma, 19 de maig de 2020 
D’acord amb l’article 19.5 de la Llei orgànica 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, 
rebi la conformitat d’aquests per qualsevol mitjà del qual el secretari deixi expressió i constància”. 

Les mitjanes de cada un dels apartats especificats en l’annex 5 
2.Context 3.Objectius 4.Indicadors

1,040 0,600 

0,790 0,382 

Les puntuacions globals atorgades per cada un dels membres de la comissió al candidat/ a la candidata
Membre Comissió Membre Comissió 

 7,32 

 4,33 
*La puntuació de la comissió serà la mitjana de les puntuacions atorgades pels seus membres, excloses aquelles que difereixin de tres o més punts entre si.

 
Mèrits acadèmics i professionals:  

E F G H 
(màx. 2p) (màx. 2p) (màx.2p) (màx. 1p) 

2 1,875 0,5 0 

2 0,3125 0 0 

, per tant, se selecciona el Sr.PABLO JOSÉ TORREGROSA PALOP. 
Representant de 

Vocal 2. Representant del Claustre,

 
St. Magdalena Juan Mesquida St. Gema Femenías García

D’acord amb l’article 19.5 de la Llei orgànica 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, “Es considera aprovada en la mateixa sessió l’acta, que, posteriorment a la reunió, sigui distribuida entre els membres i 
rebi la conformitat d’aquests per qualsevol mitjà del qual el secretari deixi expressió i constància”.  

4.Indicadors 5.Línies d’actuació 6.Avaluació

1,514 1,426

1,166 0,832

Les puntuacions globals atorgades per cada un dels membres de la comissió al candidat/ a la candidata 
Membre Comissió Membre Comissió

7,1 7,5 

5 4,75 
atorgades pels seus membres, excloses aquelles que difereixin de tres o més punts entre si.

Total mèrits
(màx. 16p)I J K 

 (màx.1p) (màx.1p) (màx. 1p) 

0 0,09 1 6,715

0 1 1 9,313

Representant del Claustre, 
Vocal 3. Representant del Consell 

Escolar, 
 

St. Gema Femenías García St. Carlos Gil Mir 

aprovada en la mateixa sessió l’acta, que, posteriorment a la reunió, sigui distribuida entre els membres i 

Per penjar al tauler d’anuncis del 

6.Avaluació 7.Altres 
1,426 1 

0,832 1 

Membre Comissió Qualificació final 

7,818 

5,054 
atorgades pels seus membres, excloses aquelles que difereixin de tres o més punts entre si. 

Total mèrits 
(màx. 16p) 

Projecte 
direcció 
(màx. 10p) 

TOTAL 
PUNTS 

6,715 7,818 14,533 

9,313 5,054 14,367 

Representant del Consell 
El president/La presidenta,

 
St.  Gabriel Timoner Sampol 

aprovada en la mateixa sessió l’acta, que, posteriorment a la reunió, sigui distribuida entre els membres i 

Per penjar al tauler d’anuncis del centre 

El president/La presidenta, 

aprovada en la mateixa sessió l’acta, que, posteriorment a la reunió, sigui distribuida entre els membres i 


