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Ajuntament de Son Servera
ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE LA
CONVOCATÒRIA D’UNA BORSA DE TREBALL D’ADMINISTRATIU D’ACORD
AMB EL DECRET DE LA BATLIA NÚM. 2018-0111, DE DATA 30 DE GENER (BOIB
NÚM. 18, DE DATA 08 DE FEBRER DE 2018), I DE LA PROVA DE LLENGUA
CATALANA
A Son Servera, essent les 08.30 hores, de data 03 de maig de 2018, es reuneixen els membres
que han de constituir el tribunal qualificador, a les dependències municipals de l’Ajuntament de
Son Servera, d’acord amb la resolució de la Batlia núm. 2018-0585, de data 26 d’abril, emanant
de la resolució de la Batlia núm. 2018-0111, de data 30 de gener, per la qual es convoca un
concurs oposició per formar part d’una borsa de treball d’administratiu de l’Ajuntament de
Son Servera, per a la cobertura, de les necessitats que puguin subvenir per les necessitats del
servei, com a ara necessitats urgents derivades de l’augment de la demanda, baixes laborals,
jubilacions, llicències, vacances, etc, publicada al BOIB núm. 18, de 08 de febrer de 2018.



President: Catalina Magdalena Servera Gual, secretària accidental de l’Ajuntament de
Son Servera



Vocals:
-



Guillem Balaguer Mayol, TAG Ajuntament de Son Servera
Antoni Servera Llaneras, administratiu Ajuntament de Son Servera
Damiana Febrer Tauler, administrativa Ajuntament de Son Servera
Maria Marí Ignasi, administrativa Ajuntament de Son Servera

Secretari:

Llorenç Ferragut Reus, administratiu Ajuntament de Son Servera

Per a la prova de llengua catalana, nivell B2, actuarà, d’acord amb el decret de la Batlia núm.
2018-0585, de data 26 d’abril, com a assessor lingüístic Jaume Perelló Perelló, normalitzador
lingüístic municipal, el qual procedirà a la realització de la prova catalana a la persona aspirant
que no ha justificat la titulació adient.
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Acte seguit, el tribunal qualificador estableix que els criteris de valoració estaran d’acord a
l’establert a les bases de la present convocatòria ressenyades al paràgraf primer de la present.
Així mateix, el tribunal qualificador estableix que, a les proves del procés de selecció que ho
requereixin, els/les aspirants assenyalaran a cada un de llurs exàmens només amb el nombre del
Document Nacional d’Identitat (DNI) com a forma d’identificació dels mateixos, i, s’abstindran
d’apuntar-hi els noms i llinatges.
A continuació, i a la seu municipal de les Escoles Velles, i amb l’assessor lingüístic ressenyat,
quan són les 09.00 hores, d’acord amb el decret de la Batlia núm. 2018-0586, de data 26 d’abril,
es constata que cap de les persones aspirants que havien de realitzar la prova de català de nivell
B2, d’acord amb els decrets de la Batlia núm. 2018-0585, de data 26 d’abril, i núm. 2018-0587,
de data 26 d’abril, no s’han presentat a la convocatòria. Així mateix, un cop la persona aspirant,
Raquel Rodríguez Muñoz, amb DNI núm. 43174479Y, es posa en contacte telefònic amb la
presidenta i el secretari del tribunal, respectivament, per manifestar que havia presentat el títol
de nivell C1 de català en temps i forma, es constata per part del secretari del tribunal que
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Així i havent-hi quòrum suficient es constitueix el tribunal qualificador de la forma següent:

Ajuntament de Son Servera
efectiva l’havia presentat correctament. Per tant, atès l’error advertit, dita persona no ha de
realitzar la prova de llengua català ressenyada a la present.
Per això, i atès el caràcter de requisit del nivell B2 de llengua catalana i, atès que les persones
aspirants que no l’han acreditat, havien de realitzar dita prova d’acord amb els decrets
ressenyats al paràgraf anterior, a excepció de l’error esmenat de la persona aspirant que havia
presentat el títol, resten eliminades dels procés de selecció les següents persones aspirants:
Per a la convocatòria de la borsa d’administratiu:
Raquel Moreno Fernández
Elixabet Isla García
Diego Martínez García
Maria Antònia Vives Febrer
Vanessa García Sacristán

41516083W
45673643J
43142410E
18216599R
41515865Z

1000
1041
1182
1200
1259

15/02/2018
16/02/2018
21/02/2018
21/02/2018
22/02/2018

Per a la borsa d’auxiliar administratiu:
Raquel Moreno Fernández
Maria del Carme Espases Collantes
Cristina Llodrà Rosselló
Maria Antònia Vives Febrer
María Ortega Serrano
María Jesús Martínez Carilla
Vanessa García Sacristán
Abdeltif Rahou

41516083W
43052926P
41520740J
18216599R
46957991H
41515925M
41515865Z
X2293241A

22/02/2018

999
1085
1132
1201
1207
1254
1263
1392

15/02/2018
19/02/2018
20/02/2018
21/02/2018
21/02/2018
22/02/2018
22/02/2018
26/02/2018
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I, no essent altre l’objecte de la present, i, quan són les 09.30 hores, es dóna per esgotat l’acte de
constitució del tribunal de la convocatòria ressenyada i de la prova de llengua catalana, signant
alhora els membres del tribunal qualificador. De tot això, en dóna fe el secretari del tribunal,
Llorenç Ferragut Reus.

