
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR PER A LA 
CREACIÓ D’UNA BORSA DE SECRETARIS
L’AJUNTAMENT DE DEIÀ. (REVISIÓ D’EXAMEN I VALORACIÓ DE FASE 
DE CONCURS) 

 

Essent les 12:00 hores del dia 14 de setembre de 2021, es reuneix 
telemàticament el Tribunal Qualificador designat per a la creació d’una borsa de 
secretaris-interventors interins de l’Ajuntament de Deià: 

-Presidenta: Margarita Marqués Moyà

- Vocal : Elena Palacio Tuñón

- Secretari: Josep Lluis Obrador Esteva

 

Constituït vàlidament el Tribunal, es procedeix a revisar les al·legacions 
presentades per un dels aspirants amb RE 2021
examen, i comprovada l’adequació de les qualificacion

Sent les 12:30 hores es procedeix a donar accés a la reunió a l’aspirant 
interessada, per a explicar
l’examen, quines serien les respostes correctes i les errades detectades. 
Resoltes les dubtes de la persona interessada, es dona per finalitzada la revisió 
de la fase d’oposició.  

 

El Tribunal acorda mantenir les puntuacions provisionals, sent, per tant, el 
resultat definitiu de la fase d’oposició el següent, tenint en compte que ambdós 
exercicis són eliminatoris:  

Aspirant  

43477316W 

43206385B 

41706618M 

41747371W 

43203889E 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR PER A LA 
CREACIÓ D’UNA BORSA DE SECRETARIS-INTERVENTORS INTERINS DE 
L’AJUNTAMENT DE DEIÀ. (REVISIÓ D’EXAMEN I VALORACIÓ DE FASE 

Essent les 12:00 hores del dia 14 de setembre de 2021, es reuneix 
telemàticament el Tribunal Qualificador designat per a la creació d’una borsa de 

interventors interins de l’Ajuntament de Deià:  

Presidenta: Margarita Marqués Moyà 

a Palacio Tuñón 

Secretari: Josep Lluis Obrador Esteva 

Constituït vàlidament el Tribunal, es procedeix a revisar les al·legacions 
presentades per un dels aspirants amb RE 2021-E-RE-731. Revisat el seu 
examen, i comprovada l’adequació de les qualificacions atorgades. 

Sent les 12:30 hores es procedeix a donar accés a la reunió a l’aspirant 
interessada, per a explicar-li les puntuacions obtingudes a cada apartat de 
l’examen, quines serien les respostes correctes i les errades detectades. 

de la persona interessada, es dona per finalitzada la revisió 

El Tribunal acorda mantenir les puntuacions provisionals, sent, per tant, el 
resultat definitiu de la fase d’oposició el següent, tenint en compte que ambdós 

són eliminatoris:   

Test  pràctic 

6,50 2,33  NO APTE

No apte - NO APTE

6,50 6,1 

6,75 2,75 NO APTE

6,25 3,5 NO APTE
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Essent les 12:00 hores del dia 14 de setembre de 2021, es reuneix 
telemàticament el Tribunal Qualificador designat per a la creació d’una borsa de 

Constituït vàlidament el Tribunal, es procedeix a revisar les al·legacions 
731. Revisat el seu 

s atorgades.  

Sent les 12:30 hores es procedeix a donar accés a la reunió a l’aspirant 
li les puntuacions obtingudes a cada apartat de 

l’examen, quines serien les respostes correctes i les errades detectades. 
de la persona interessada, es dona per finalitzada la revisió 

El Tribunal acorda mantenir les puntuacions provisionals, sent, per tant, el 
resultat definitiu de la fase d’oposició el següent, tenint en compte que ambdós 

TOTAL 

NO APTE 

NO APTE 

12,60 

NO APTE 

NO APTE 



 

 

 

A continuació, tota vegada que els membres del Tribunal compten amb 
disponibilitat i que els mèrits de la fase de concurs van ser aportats pels 
aspirants al moment de presentar la sol·licitud de participació, es procedeix a la 
valoració dels mèrits de la fase de concurs de l’aspirant que ha superat la fase 
d’oposició, amb el següent resultat PROVISIONAL: 

 

ASPIRANT  Experiència 
Prof 

Formació 
apdo a) 

Formació 
apdo b) 

Català TOTAL 

41706618M 1,04 0,50 0,40 0,75 2,69 

 

Per tant, el RESULTAT PROVISIONAL del procediment selectiu seria:  

 

ASPIRANT Fase 
OPOSICIO 

Fase  

CONCURS 

TOTAL 

41706618M 12,60 2,69 15,29 

 

El Tribunal acorda, de conformitat amb les bases de la convocatòria, atorgar el 
termini de 2 dies hàbils, comptadors des del següent al de la publicació 
d’aquest acta per a que es puguin presentar les reclamacions que s’estimin 
adients. De no presentar-se cap, aquest resultat provisional esdevendrà 
definitiu i s’elevarà a la Batlia de l’Ajuntament per al seu coneixement i com a 
proposta de nomenament de la persona què ha superat el procediment 
selectiu.  

 

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió del Tribunal, sent les 

13:25 hores i s’estén la present acta, què es signa pels seus membres.  

 

La Presidenta                      La Vocal                                      El Secretari 
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