
 
Acta núm. 1  de constitució del Tribunal Qualificador  del concurs oposició i 
realització de les dues proves del procés selectiu per constituir una borsa 
d’enginyer o enginyera industrial com a personal funcionari interí de 
l’Ajuntament d’Artà. 

Artà, el dia 9 de març de 2022, a les 9:00 hores. 

Assistents: 

President titular: Joan Salvà Mut, enginyer de l’Ajuntament de Llucmajor 

Vocal titular: Marc Gradaille Llaneras, tècnic del Consell de Mallorca 

Secretària titular:  Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza, secretària de 
l’Ajuntament d’Artà 

 

A la sala de reunions de l’Ajuntament d’Artà, es reuneixen les persones relacionades de 
les designades membres del Tribunal Qualificador del concurs oposició del procés 
selectiu per constituir una borsa de feina d’enginyer o enginyera industrial de 
l’Ajuntament d’Artà. 
 
En primer terme, el Sr. President obre la sessió i dóna compte al Tribunal del Decret de 
Batlia, de dia 11 de febrer de 2022, que aprova la relació provisional d’aspirants, 
admesos i exclosos al procediment selectiu. 
 
A continuació, el president demana als assistents si incorren en causa d’abstenció 
conforme a la normativa vigent, sense que es comuniquin incidències. 
 
A continuació, els membres del Tribunal examinen la relació d’aspirants, admesos i 
exclosos al procediment selectiu i comproven que totes les persones aspirants han 
acreditat el coneixement de llengua catalana corresponent al nivell C1, segons estableix 
la base 2.g), que regeix aquest procés selectiu. 
 
El Tribunal es reuneix per tractar de decidir la primera prova de la fase d’oposició, 
consistent en contestar un qüestionari de 30 preguntes amb respostes alternatives sobre 
la totalitat dels temes relacionats a l’annex que hi figura en les bases de la convocatòria, 
de caràcter obligatori i no eliminatori,  proposat pel tribunal qualificador; amb una 
duració màxima d’una hora. 
 
Essent les 9.30 hores, després de comprovar la identitat dels aspirants, comença la 
primera prova de la fase d’oposició amb una duració de 1 hora. 
 
A continuació s'exposa la relació dels aspirants admesos presentats i no presentats al 
primer exercici tipus test. 

 



 
 

DNI PRESENTAT / NO PRESENTAT 
43177656D PRESENTAT 
41535144L PRESENTAT 
41516116N PRESENTAT 
43100585B PRESENTAT 
41538896E PRESENTAT 
 
 
A continuació, el Tribunal es reuneix per tractar de decidir la segona prova de la fase 
d’oposició, consistent en desenvolupar per escrit un  supòsit pràctic dels dos proposats 
pel tribunal, relacionat amb la segona part del temari de l’annex que hi figura en les 
bases de la convocatòria, de caràcter obligatori i no eliminatori; amb una duració 
màxima d’una hora i mitja. 
 
 
Essent les 11:00 hores, després de comprovar la identitat dels aspirants, comença la 
primera prova de la fase d’oposició amb una duració de 1 hora i mitja. 
 
A continuació s'exposa la relació dels aspirants admesos presentats i no presentats al 
segon exercici supòsit pràctic: 

DNI PRESENTAT / NO PRESENTAT 
43177656D PRESENTAT 
41535144L PRESENTAT 
41516116N PRESENTAT 
43100585B PRESENTAT 
41538896E PRESENTAT 
 
A continuació els membres del Tribunal procedeixen a la valoració de la primera prova 
(examen tipus test) i de la segona prova (supòsit pràctic) de la fase d’oposició dels 
aspirants presentats, els quals han obtingut els resultats següents: 
 
 FASE OPOSICIÓ (30 PUNTS) 

DNI 1a PROVA 
(15 punts) 

2a PROVA (15 
punts) 

TOTAL 
(mínim 15 punts) 

43177656D 9 10 19 
41535144L 3,5 6,5 NO APTE 
41516116N 5,5 14 19,5 
43100585B 4,13 10 NO APTE 
41538896E 5,5 8,5 NO APTE 
 
 



 
D’acord amb el que estableixen les bases de la convocatòria, s’informa als interessats 
que disposen d’un termini de tres dies hàbils, comptadors des de la publicació de les 
puntuacions obtingudes en el tauler d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament, per 
efectuar les reclamacions que estimin oportunes o sol·licitar la revisió de seu examen 
davant el tribunal. El lloc, la data i l’hora de la revisió, i la vista, en cas que se sol·liciti, 
ha de ser fixada pel tribunal, el qual les ha de resoldre motivadament. Una vegada 
resoltes, s’han de publicar els resultats i la llista definitiva. En el cas que no es formulin 
reclamacions, la llista s’ha d’elevar a definitiva automàticament. 

 
I, sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, quan són les 13.00 hores del dia 
abans assenyalat. 
 
El President,   El Vocal   La secretària, 
 
 
 
 
 
Joan Salvà  Marc Gradaille  Celia Martínez-Piñeiro 
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