
Ajuntament de Sant Joan

ACTA DE LA FASE D’OPOSICIÓ

Del procés selectiu per a la provisió definitiva d'una plaça  de  auxiliar administratiu, Funcionari de
carrera  de  l’Ajuntament  de Sant  Joan pel  sistema de concurs  oposició,  que consta  dins  l´oferta
d’ocupació pública 2022 per l´estabilització de personal temporal, de personal funcionari de carrera
de l’Ajuntament de San Joan.

Expedient 798/2022
Acord de la Junta de Govern Local de data: 09 desembre 2022
BOIB núm. 164, de 17 de desembre 2022

A Sant Joan, essent les 9:30 hores, de data 2 de març de 2023, el tribunal qualificador es reuneix per
fer la valoració dels mèrits de la fase de concurs dels aspirants. 

De conformitat amb les Bases i les publicacions i convocatòries consegüents, es procedeix a constituir
el Tribunal Qualificador, que queda compost pels següents membres:

President: Sr. Jaume Nadal Bestard, Secretari-Interventor de l’Ajuntament d’Alaró, en substitució del
President titular, Sr. José Ramón Sicre Vidal, per no poder assistir al Tribunal. 
Vocal: Sra. Carmen Rosario Botón Valderrábanos, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de Vila-
franca de Bonany. 
Secretari:  Sr. Higinio Cascón Nogales, Secretari-Interventor de l’Ajuntament de Sant Joan, que fa de
Secretari de l’acte, amb veu i vot. 

A continuació es procedeix a la realització del sorteig per dur a terme la selecció dels exàmens d’en -
tre dues opcions. EXAMEN A i EXAMEN B. Resulta triada l’opció B ( Sobre 2 ) .

Es realitzen les proves durant el termini de 90 minuts, i realitzats els exàmens, es produeix el següent
resultat:

PUNTUACIÓ PROVISIONAL DE LA FASE D’OPOSICIÓ DELS ASPIRANTS

Nom i cognoms DNI Puntuació

Antoni Nicolau Bauçà **2217** 43,50

Francisco Damià Ibañez Melià **6183** 57

Juan Cano Bauzà **3383** 57

Laurentina Rodríguez Herrero **5374** 30

Margalida Amer Ginard **5193**     52,50

Isabel Mates Ginard **2176** 54

Juan Manuel Bernabé Ventura **2273**      46,50

Catalina Perelló Pascual **2077** 42

Maria Carolina Soria Company **1220** 57

Belén Seguí Caro **1764**     46,50
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Es fa constar, que, d’acord amb les Bases, tots els aspirants han superat la puntuació del 35 % de res-
postes encertades per passar a la fase de concurs, si així ho confirma la publicació de la Puntuació
Definitiva d’aquesta

I, no essent altre l’objecte de la present, i, quan són les 11:15 hores, es dóna per acabat l’acte del tri -
bunal de la convocatòria ressenyada, signant alhora el President del mateix i la resta de membres del
tribunal de selecció. De tot això, en dóna fe el Secretari del Tribunal.

D’acord amb la base vuitena, dels resultats d’aquesta fase es farà una publicació provisional durant un
termini de set dies hàbils, al Tauler d’Anuncis i la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Joan a efectes
de reclamacions i revisió, si escau, de les proves.  Resoltes les reclamacions, si n’hi hagués, es farà una
nova publicació dels resultats definitius, fixant-se una data per a la valoració dels mèrits pel Tribunal
Qualificador.

Sant Joan, a data de signatura electrònica.

President, Vocal,

Jaume Nadal Bestard Carmen Rosario Botón Valderrábanos

Secretari,

Higinio Cascón Nogales
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