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Acta Tribunal
Procediment: Proves selectives per a la provisió temporal d’un tècnic d’administració
general per a l´empresa municipal de serveis 2002 SLU.
ACTA NÚM. 2 REALITZACIÓ PROVA OPOSICIÓ
A la Vila de Pollença, a les 9:00 hores del dia 21 de març de 2022, a la Casa Consistorial es
reuneixen les persones que han estat designades membres del Tribunal qualificador del
concurs-oposició per al proveïment d’un lloc de treball de tècnic d’administració general,
personal laboral temporal, conforme la designació per la presidència de l’empresa municipal
( Resolució 2/2022, de 9 març de 2022) i pels representants de personal mitjançant E-RE 74
d’11 de març de 2022.
Assisteixen:

Atès el que es va acordar a la sessió de constitució del tribunal, s’han elaborat dues opcions
de supòsits pràctics per cada membre del tribunal. Una vegada analitzats els supòsits,
s’acorda que la prova pràctica consistirà en els supòsits número 1 elaborats per cada
membre:
-Supòsit de contractació d’un contracte de subministrament d’un camió (SARA, privat..)
-Supòsit de reclamació de responsabilitat patrimonial per danys a un vehicle degut a un
contenidor de l’empresa municipal
- Supòsit de composició d’un tribunal de selecció de personal, i causes d’abstenció.
A les 9:15 hores es suspèn la sessió, quedant convocats a les 10 hores, hora prevista d’inici
de les proves selectives.
Essent les 9:50 hores es torna reunir el tribunal per a l’inici de la fase d’oposició.
Per part de la vocal-secretària es procedeix a la crida de la única aspirant que ha presentat
instància en termini; i es comprova la identitat de l’aspirant presentada:
Maria del Àngels Vallori Servera
S’explica a l’aspirant que la prova consisteix en tres supòsits pràctics, cada un dels quals val
5 punts, dels 15 totals. Disposa de 120 minuts, d’acord amb les bases específiques.
A les 10.05 hores comença la prova, que finalitza a les 12:05 h.
A continuació, es procedeix a la correcció de la prova, amb l’assessorament del Sr. Alberto
Valicourt Genzor, interventor de la Corporació.
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Presidenta: Sra. Francisca M. Adrover Cànaves, secretària de la Corporació
Vocals:
Sra. Margarita Lacalle Pons-Estel, funcionària de carrera que actua com a secretària
Sr. Joan Josep Suau Moragues, designat pels representants de personal

Es dóna lectura a cada un dels supòsits, i després d’un breu debat es procedeix a puntuar
cada un dels exercicis amb el següent resultat:
Supòsit 1: Contractació................................1,2/5 punts
Supòsit 2: Responsabilitat patrimonial........2,5/5 punts
Supòsit 3: Personal.....................................2,05/5 punts
La qual cosa fa un total de 5’75/15; Atès que, d’acord amb les bases específiques, per
superar la prova s’ha d’obtenir al menys el 50% de la puntuació total de la fase d’oposició
que es qualificarà de 0 a 15 punts; essent el 50% 7’5 punts; Resulta que l’aspirant ha
obtingut una puntuació de NO APTA, i, per tant, no supera la fase d’oposició, per tant el
tribunal no valora els mèrits presentats.
S’acorda que, de conformitat amb les Bases Específiques, es faci públic mitjançant anunci a
la web de l’empresa municipal i al tauler d’edictes del resultat de la fase d’oposició:
Maria del Àngels Vallori Servera.....................NO APTA
I en aquest punt, no havent-hi res més per tractar, s’aixeca la sessió quan són les 13:15
hores, de la qual cosa s’estén aquesta acta
Vist-i-plau
La Presidenta
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