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ANUNCI 

Consta en les actes de sessió núm. 6 i 7 del Tribunal Qualificador del procediment selectiu per a l’accés a 

una plaça d’administratiu d’administració general, com a funcionari de carrera, emeses en data 19 d’octubre 

de 2022 i 27 d’octubre de 2022, que s’ha procedit a la revisió presencial de la segona prova de la fase 

d’oposició.  

El Tribunal Qualificador, en l’acta núm. 6, de data 19 d’octubre de 2022, ha adoptat els següents acords: 

 

“ACORDS 

Primer. Estimar parcialment les al·legacions realitzades i modificar la puntuació atorgada a l’aspirant 

43****45G, de manera que la puntuació definitiva és de 16,480000 en lloc de la atorgada provisionalment 

de 13,280000. El Tribunal manté la qualificació de “No apte”. 

Fonamentació: En l’apartat núm. 6 de l’exercici realitzat, l’aspirant no va traslladar el quadre amb les fases 

d’execució pressupostària, i com a resultat, el Tribunal va entendre erròniament que en la fase d’execució 

de la despesa indicada efectivament com a “D”, l’aspirant havia indicat fase “O”. A més, es va alterar l’odre 

dels elements del quadre, el que va provocar un error material en la correcció. 

Segon. Aprovar les puntuacions definitives de la fase d’oposició. 

NOM I LLINATGES DNI/NIE QUALIFICACIÓ 

MARTA TRÍAS FERRER 431****1S 25,280000 

DAVID JIMENO LLOMPART 431****7Y 23,555556 

JORDI CERDÀ GAMUNDÍ 782****1D 23,200000 

JAVIER MARCOS HERNÁNDEZ 048****7A 22,518519 

JERÒNIA MARIA BINIMELIS FELIU 415****4L 22,222222 

AINA MARIA GAYÀ DURAN 415****5Y 21,481481 

NÚRIA BARBON CURSACH 416****6T 20,444444 

MANUEL CASTILLA CARMONA 431****8A 20,296296 

 

Tercer. Informar als aspirants aptes en el segon exercici que en pròxima data es publicarà en el web 

municipal la data i hora en què es desenvoluparà la tercera prova de la fase d’oposició (test psicotècnic), i 

les característiques de dita prova.” 

 

Igualment, en l’acta núm. 7, de data 27 d’octubre de 2022, que s’emet amb l’objecte de valorar la revisió 

presencial de la segona prova de l’aspirant amb DNI 431****1S, que no va poder comparèixer en data 19 

d’octubre, per causa justificada de força major, figuren els acords següents acords: 
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“ACORDS 

Primer. Donar per finalitzat el tràmit de revisió presencial de la prova pràctica del procediment selectiu. 

Segon. Confirmar les puntuacions definitives de la fase d’oposició, aprovades per acta de sessió núm. 6, de 

data 19 d’octubre de 2022.[...] 

 

 

Alcúdia, 27 de setembre de 2022 

 

La secretària del Tribunal Qualificador 

Francisca Adrover Cànaves 
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