
 
 
ACTA DE CONTINUACIÓ DEL SEGON EXERCICI (PROVA PRÀCT ICA I CORRECCIÓ DE 
LA PROVA TEÒRICA); REALITZACIÓ DEL TERCER EXERCICI (ENTREVISTA) I 
REALITZACIÓ DEL CONCURS DE MÈRITS DE LES PROVES D’A PTITUD PER A LA 
PROVISIÓ EN PROPIETAT  D’UNA PLAÇA DE NORMALITZADOR  LINGÜÍSTIC-ARXIVER. 
FINALITZACIÓ DEL PROCÉS.  
 
A Sant Antoni de Portmany, a les 10.00 hores del dia 30 de març de  2011, reunits a la Casa 
Consistorial, el Sr. President del Tribunal, Àngel C. Navarro Sánchez, el Sr. Gabriel Ensenyat 
Pujol, el Sr. Gabriel Suau Otero, la Sra. Maria Cardona Marí, vocals, així com el Sr. Mateu 
Ramon Lidón (assessor) i la Sra. Margarita Ribas Cardona, que actua com a Secretària, 
membres del Tribunal qualificador de les proves d’aptitud per a la provisió d’una plaça en 
propietat de normalitzador lingüístic-arxiver, personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Antoni 
de Portmany. Bases publicades al BOIB núm. 164 d’11 de novembre de 2010. 
 
L’horari de realització de la prova s’ha avançat, per motiu de l’horari del vol, dels membres del 
Tribunal que s’han desplaçat des de Mallorca. 
 
El Sr. President declara constituït el Tribunal, i seguidament es delibera el desenvolupament de 
la prova pràctica del segon exercici del procés selectiu, relatiu a una pràctica sobre el contingut 
de l'annex 2 de les bases. Es fa constar que per falta de temps el dia 23 proppassat  es va 
proposar de fer-la avui, abans del 3r exercici consistent a realitzar l'entrevista personal 
 
A les 10.15  hores es crida l’aspirant, Alberto Prats Costa amb DNI 41456635-D. 
 
Seguidament el Sr. President explica la dinàmica del procés d’aquesta prova d’examen. 
L’examen comença a les 10.30 hores. 
 
L'aspirant disposa de dues hores, és a dir fins a les 12.30 hores per realitzar l'exercici pràctic. 
L’exercici pràctic es composa d’una part de sistema d’arxius i d’una part d’assessorament 
lingüístic. En concret el contingut, preparat pels membres tècnics del Tribunal, és el següent: 
 
Pràctic d’assessorament lingüístic.  
 
Es composa del següent: 
 

a) 11 frases on ha de tornar a escriure en la forma més correcta possible o on ha de 
millorar, tan com puga, l’expressió.  

b) Elaborar un model breu de protocol d’usos lingüístics (usos de llengües oficials i no 
oficials, usos orals i escrits, documentació interna i externa...), amb pautes o 
indicacions pràctiques per a les comunicacions d’un administració local. 

 
Pràctic de sistema d’arxius: 
 
Informa sobre el fet que el Ple de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany ha aprovat construir 
un nou edifici per ubicar el Servei d’Arxiu Municipal. Emetre un informe sobre les 
característiques bàsiques que hauria de tenir les instal·lacions i els equipaments de l’edifici del 
Servei d’Arxiu. 
 
Abans de començar el President del Tribunal li ensenya el sobre tancat on hi ha l’examen 
anterior pendent de corregir. 
 
El Tribunal mentre l'aspirant realitza l'exercici, corregeix l'examen del dia 23 de març de 2011. 
 
Corregit l’exercici corresponent al segon exercici, en concret la prova teòrica del temari 
específic, el resultat és el següent: 



 
Temes d’Arxiu:  
 
Tema 23. – La planificació del sistema d’arxiu municipal. 2 punts 
 
Temes d’assessor lingüístic: 
 
Tema 38 – La sol·licitud, la petició i el currículum. 3.50 punts 
 
Total punts  2/10 +3.50/10 = 5.50 punts 
 
La puntuació corresponent s’escriu a l’examen. 
 
A les 12:15 hores l’aspirant lliura els exàmens corresponents a la prova pràctica. 
 
A continuació el Tribunal corregeix la prova pràctica: 
 
El resultat és el següent: 
 
Arxiu: 2 punts 
 
Normalització lingüística: 3,25 punts 
 
Total punts 2 /10 + 3,25/10 = 5.25 punts 
 
La puntuació corresponent s’escriu a l’examen. 
 
En conseqüència, la puntuació del segon exercici és la següent: 
 
Part teòrica:  5.50 punts. 
Part pràctica:   5,25 punts. 
 
Total:   10,75 punts. 
 
En haver superat el segon exercici, amb un total de 10,75 punts sobre 20, ha de realitzar la 
tercera prova. 
 
A continuació, quan són les 13:45 hores, es crida al Sr. Alberto Prats Costa, se li comunica el 
resultat del segon exercici, i se li diu que comença el tercer exercici: entrevista, que consisteix 
en la realització d’una entrevista personal amb l’objecte de valorar els coneixements, aptituds i 
actitud de l’aspirant per presentar els serveis en la plaça objecte de la convocatòria, segons 
documentació i preguntes annexades. Aquesta prova es puntuarà de 0 a 10 punts, tot havent 
d’obtenir un mínim de 5 punts per a superar-la. La puntuació de l’aspirant s’adoptarà obtenint la 
mitja de les puntuacions donades pels membres amb veu i vot del Tribunal Avaluador. 
L’entrevista es fa sobre la base, també, d’allò resolt per la Junta de Govern Local el dia 15 de 
desembre de 2010 sobre protocol d’entrevistes pràctiques. 
 
El resultat de l’entrevista personal realitzada a l’aspirant és el següent: 
 
Alberto Prats Costa.................... 6,20 punts 
 
A continuació té lloc la fase de concurs, amb el següent resultat:  
 
a) Mèrits professionals o nivell d’experiència: 
a.1)  
Per serveis prestats a l’Administració fen funcions pròpies de la plaça convocada:  5 
a.2)  
Per serveis prestats en empreses privades en activitats relacionades a la plaça convocada:  

0,62. 
b) Cursos de formació i perfeccionament:        



 
Per estar en possessió del títol de llicenciat. 
b.1) Formació no reglada rebuda      
b.2) Formació no reglada impartida      b.1) + b.2)  3 
 
 
b.3) Per estar en possessió del Certificat E de Català:      0,25 
 
c) Altre mèrits relacionats amb la plaça objecte de la convocatòria.   0,5 
 
TOTAL MÈRITS:         9,37 
 
En conseqüència, la puntuació final del procés selectiu és la següent:  
 
Nom 1r 2n 3r Mèrits TOTAL 
Alberto Prats 
Costa 

13 10,75 6,20 9,37 39,32 

 
Per tot l’anterior, aquest Tribunal, proposa el nomenament com “Normalitzador lingüístic-
Arxiver”, funcionai de carrera A1, del Sr. Alberto Prats Costa amb DNI núm. 41456635-D. 
 
Contra aquesta resultat  provisional, del qual hom donarà compte a través de la web municipal i 
es farà públic al tauler d’anuncis, l’aspirant pot interposar la corresponent reclamació en el 
termini de 3 dies, davant el Tribunal. Per el cas que no en faci, aquest resultat provisional 
passarà a definitiu. 
 
Del resultat, una vegada que siga definitiu, s’elevarà per la Secretaria la corresponent proposta 
a l’Alcaldia als efectes de nomenament de la persona que ha superat la prova.  
 
I no havent-hi més assumptes que tractar a les 14.30 hores, el president aixeca la sessió, de la 
qual cosa, com a Secretària estenc aquesta acta, que juntament amb mi, signen tots els 
membres del tribunal, de la qual cosa don fe. 
 


