
 
 
ACTA DE L’OBERTURA DELS SOBRES DELS CODIS, DEL TERC ER EXERCICI I DE LA 
VALORACIÓ DELS MÈRITS, DE LES PROVES D’APTITUD PER A LA PROVISIÓ D’UNA 
PLAÇA D’ENCARREGAT/ADA D’ACTIVITATS CULTURALS, PERS ONAL LABORAL FIX, DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY 
 
A Sant Antoni de Portmany, a les 12:10 hores del dia 21 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. 
 
El President del Tribunal procedeix a l’obertura dels sobres dels codis, corresponents a la 
realització del segon exercici. Compareixen els dos aspirants, Sra. Maria Felisa Palacios Prats i el 
Sr. Xavier Rey Freixes.  
 
 CODIS   DNI   NOM 
 1968   41447879-Q  Maria Felisa Palacios Prats 
 SRT239  41454202-Z  Xavier Rey Freixes  
 
El Sr. President passa a explicar com serà el desenvolupament de la prova, l’entrevista, d’acord 
amb el protocol d’actuació a l’hora de realitzar les entrevistes en les proves de selecció de 
personal per part de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, acordat per Junta de Govern 15 de 
desembre de 2010. L’objectiu és valorar els coneixements, aptituds i actituds dels aspirants per a 
prestar els serveis a la plaça objecte d’aquesta convocatòria. Aquesta prova es puntuarà de 0 a 10 
punts i serà necessari obtenir un mínim de 5 punts per a superar-la. La qualificació de cada 
aspirant s’adoptarà obtenint la mitja de les puntuacions atorgades pels membres amb veu i vot del 
Tribunal Avaluador.  
 
El Tribunal realitza les preguntes que s’aportan com annex núm. 1 i la valoració es reflecteix a la 
taula de puntuacions, aportada com annex. núm. 2. I passa a valorar els mèrits aportats pels 
aspirants. El resultat del procés selectiu es el següent: 
 
NOM 1ER. EXERCICI 2ON. EXERCICI 3ER. EXERCICI  MÈRITS TOTAL 
M. FELISA 
PALACIOS 
PRATS 

8’71 16’18 8’68 16 49’57 

XAVIER REY 
FREIXES 

5’85 12’51 6’21 0 24’57 

JUAN 
ANTONIO 
MARÍ 
TORRES 

5’1 -- -- -- 5’1 

 
El Sr. Juan Antonio Marí Torres, no va realitzar el segon exercici, pel que queda fora del procés 
selectiu.  
 
Finalitzades i valorades les proves selectives, el Tribunal Avaluador manifesta que han superat 
totes les proves, els aspirants  
 
 Mª. FELISA PALACIOS PRATS 41447879-Q   49’57 PUNTS 
 XAVIER REY FREIXES  41454202-Z   24’57 PUNTS  
 
En qualsevol cas, i per tal de donar la màxima publicitat possible, d’aquest resultat provisional hom 
donarà compte a través del web municipal, en el sentit que, tot havent acomplert el requisit de 



superar totes les proves del procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’encarregat d’activitats 
culturals. L’aspirant que ha obtingut major puntuació es la Sra. Mª. Felisa Palacios Prats.  
 
Contra aquesta qualificació provisional es dóna un termini de tres dies hàbils per a presentar 
al·legacions. Si no es presenten reclamacions, la qualificació provisional s’elevarà a definitiva. El 
Tribunal tindrà un termini de set dies per a resoldre les reclamacions, i elevarà la proposta del 
nomenament del candidat aprovat amb major puntuació a la Presidència de la Corporació, per a 
ocupar l’esmentada plaça.   
 
La resta d’aspirants que hagin superat totes les proves quedaran integrat, per ordre de puntuació, 
en una borsa per a possibles substitucions o cobertura de vacants. En cas de renúncia expressa 
de l’aspirant proposat, el tribunal avaluador elevarà proposta de contractació del següent aspirant, 
en ordre de puntuació, tot fent referència expressa a les causes. 
 
Quan són les 14:20 hores, estenc la present acta que firmen tots els membres del Tribunal, de la 
qual cosa com a Secretària, don fe. 


