
 
 
 
 
ACTA DE LA PRÀCTICA DEL SEGON EXERCICI DE LES PROVE S 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 13 de gener de 2011, 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. 
 
S’han presentat al segon exercici de la fase d’oposició, les següents persones aspirants: 
 
 
 DNI   NOM 
 41461794-Q  Juan Antonio Marí Torres 
 41447879-Q  Maria Felisa Palacios Prats 
 41454202-Z  Xavier Rey Freixes  
 
 
El Sr. President passa a explicar com serà el desenvolupament de la prova, que constarà de dos 
fases, pel que fa a la primera fase, s’introdueixen les paperetes dels temes i els aspirants hauran 
de treure’n quatre a l’atzar, dels que en triaran dos per a desenvolupar, en el termini d’una hora 
per a cada tema. Se’ls hi concedeixen deu minuts per a reflexionar. La segona fase que es 
desenvoluparà també a dia d’avui, versarà sobre un supòsit pràctic. 
 
La puntuació total del segon exercici, serà de 20 punts, pel que hauran de treure’n 10 per a 
aprovar. Es a dir, que cada tema es puntuarà amb 5 punts i el supòsit pràctic amb 10 punts. 
 
El President els hi explica que per a la realització del exercici, i per tal de preservar l’anonimat de 
les persones aspirants s’estableix el sistema de codis. Abans de començar l’examen, a cada 
aspirant se li lliura un sobre i una quartilla de paper blanc i, s’explica que al mateix hi facin constar 
un codi identificatiu (inventat per ells mateixos) i el número de 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.  
 
Es procedeix a treure les paperetes del temes i enumerades segons els temes del temari 
específic, surten els nombres, 15, 22, 23 i 27 que corresponen als següents títols, que passa a 
llegir el President del Tribunal: 
 
 Tema 15 

Cultura i Tercer sector. Societat civil, organitzacions no governamentals i xarxes 
ciutadanes. 

 Tema 22 
 Parròquies, esglésies, capelles del municipi, patrimoni eclesiàstic. 
 Tema 23 
 Patrimoni arqueològic, etnològic, hidràulic i arquitectònic del municipi. 
 Tema 27 
 Festes patronals i tradicionals del municipi 
 
Quan son les 09:07 hores el Sr. Juan Antonio Marí Torres, amb el DNI 41461794-Q, abandona la 
prova.  
 



 
 
Els aspirants acaben la part teòrica del segon exercici, lliurant els exàmens al tribunal. Se’ls hi 
concedeixen 15 minuts de descans. Abans de començar amb la part pràctica del segon exercici. 
 
El President lliura l’enunciat a cadascun dels aspirants i els hi comenta que tindran el temps d’una 
hora per a la seua realització, amb 10 minuts previs de reflexió. 
 
Quan son les 12:40 h es dóna per finalitzada la prova. Lliurant els aspirants els exercicis al 
Tribunal. Qui a continuació procedeix a la seua correcció. 
 
Pel que fa a la puntuació del segon exercici, taula de valoracions queda dipositada a l’expedient 
administratiu i queda de la següent manera: 
 

CODI   PUNTUACIÓ 
1968 16’18 
SRT239  12’51 

 
La puntuació corresponent s’escriu a cadascun dels exàmens. Com a condició per a superar la 
següent prova havien de treure 10 punts sobre 20. Pel que els dos aspirants passen a la següent 
prova (fase d’entrevista). 
 
L’obertura dels sobres amb els codis, es realitzarà el mateix dia de l’entrevista personal, que 
queda fixada pel dia 21 de gener de 2011, a les 12 hores  a l’Ajuntament de Sant Antoni de 
Portmany.  
 
I no havent més assumptes que tractar, s’aixeca la sessió, tot essent les 15 hores, estenc la 
present acta que juntament amb mi, firmen tots els membres del Tribunal, de la qual cosa, en donc 
fe, com a secretària del Tribunal. 


