
 
 
 
 
ACTA DE LA PRÀCTICA DEL PRIMER EXERCICI DE LES PROV ES D’APTITUD PER A LA 
PROVISIÓ D’UNA PLAÇA D’ENCARREGAT/ADA D’ACTIVITATS CULTURALS, PERSONAL 
LABORAL FIX, DE L’AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORT MANY 
 
A Sant Antoni de Portmany, a les nou del dia 22 de desembre de 2010, reunits a la Casa 
Consistorial, el Sr. President del Tribunal, Diego Ponce Costa, la Sra. Cristina Palau Bonet, la Sra. 
Francisca Ramón Ripoll, la Sra. Neus Ruiz Oliver, el Sr. Antoni Serra Torres i la Sra. Margarita 
Torres Galera, que actua com a Secretària, membres del  Tribunal qualificador de les proves 
d’aptitud per a la provisió d’una plaça d’encarregat d’activitats culturals, personal laboral fix, de 
l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. Bases publicades al BOIB núm. 149 de 16 d’octubre de 
2010. 
 
 
El Sr. President declara constituït el Tribunal, que constata que s’han presentat al primer exercici 
de la fase d’oposició, les següents persones aspirants: 
 
 
 DNI   NOM 
 41461794-Q  Juan Antonio Marí Torres 
 38867847-D  Raimon Juncà Badia 
 41447879-Q  Maria Felisa Palacios Prats 
 41440856-P  Antoni Prats Tur 
 41454202-Z  Xavier Rey Freixes  
 
No compareixen  a la prova, els següents aspirants: 
 
 DNI   NOM 
 46950450-K  Francisca Riera Escandell 
 41455995-J  Antoni Tur Torres 
 41458558-T  Susana Ribas Torres 
 
Quan són les 09:00 hores, es dóna als aspirants el primer exercici i que consistirà en un examen 
del tipus mixte (a desenvolupar i test), a partir del temari general d’aquesta convocatòria que figura 
annexa. Es valorarà de 0 a 10 punts i serà necessari obtenir un mínim de 5 punts per superar-lo.  
 
El Tribunal considera que el temps precís per a contestar la prova és d’una hora, segons les 
Bases, amb un termini de deu minuts inicials, per a la seua reflexió. 
 
Per a la realització d’aquest exercici, i per tal de preservar l’anonimat de les persones aspirants, 
s’estableix un sistema de codis. Abans de començar l’examen, a cada aspirant se li lliura un sobre 
i una quartilla de paper en blanc i, s’explica que al mateix hi facin constar un codi identificatiu 
(inventat per ells mateixos) i el número del DNI. i quan ho hagin escrit, guardaran la quartilla a dins 
el sobre, que hauran de tancar, i un cop tancat, lliurar-lo al Tribunal, que guarda cadascun dels 
sobres.   
 
El Sr. President del Tribunal explica, davant tot el Tribunal i els aspirants, la dinàmica del procés 
d’aquest examen, tot lliurant l’enunciat de la prova. 
 
Comença la prova a les 09:10 hores. Així com les persones aspirants van finalitzant els exercicis, 
el lliuren al Tribunal que el guarda. A les 10:10 h, el Tribunal es reuneix per a la seua correcció, 
amb els següents resultats, segons desglossament de cada pregunta i puntuació atorgada per 
cada membre del Tribunal: 
 



CODI    PUNTUACIÓ 
2508 3’55  
6107SA   4’55 

  0110                                       8’71 
414MAR   5’1 
MRR610   5’85 
 

La puntuació corresponent s’escriu a cadascun del exàmens.  
 
L’obertura dels sobres amb els codis, es realitzarà, demà dijous 23 de desembre de 2010, a les 14 
hores, a l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. 
 
Han aprovat el primer exercici i passan al segon exercici, que es durà a terme el 13 de gener de 
2011 a les 08:30 hores,   els següents codis: 
 
  CODI    PUNTUACIÓ 

0110    8’71 
414MAR   5’1 

  MRR610   5’85 
 
Contra aquesta qualificació provisional es dóna un termini de tres dies per presentar al·legacions. 
Si no es presenten reclamacions, la qualificació provisional s’elevarà a definitiva. 
 
I no havent-hi més assumptes de que tractar, s’aixeca la sessió, tot essent les 12:30 hores, estenc 
l’acta present que juntament amb mi, firmen tots els membres del Tribunal, de la qual cosa, en don 
fe. 
 
 
 


