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Aumwnem (gi,, de Palma

Acta del Tribunal qualificador de les proves selectives per a la constitució d’un borsí
extraordinari per a l’ingrés pel torn lliure, al cos TAE de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Palma,

Identificacióde la sessió

Núm. de la sessió: 8/2018 sessió ordinària
Data: 22 de maig de 2018

Horari: 14,00 h.
Lloc: PC Sta. Eulàlia núm. 7 bxs. Despatx de la vocal quarta.

Assistents

President/a

Roland Bahón Menéndez, titular

Vocal primer/a
Antonio Gómez Solivelles, titular

Vocal segon/a
AntòniaMaria Amengual Vich

Vocal tercer/a
Alfredo E. Reyes González, titular

Vocal quartIa-secretària
Margarita Rosselló Amengual, titular

Ordre del dia
1- Continuació correcció exàmens

Desenvolupament i acords de la sessió

Punt 1.- A les 14.h s’inicia la continuació de correcció d’exàmens, corresponents a l’exercici únic (

supòsit pràctic) el procés d'avaluació finalitza a les 17’30h.
Punt 2.- Per unanimitat s'acorda continuar la sessió flns tenir elaborada la llista provisional dels

opositors presentats a l’examen.
El Tribunal va enumerar els exàmens, a l'efecte d'associar-los posteriorment al seu codi de barres
i garantir l’anonimat durant tot el procés de correcció.
Punt 3.- A les 17’45 es procedeix a l’obertura del sobre precintat que conté els documents
d'identificació dels aspirants i culmina en l’elaboració de la llista provisional de qualificacions
obtingudes i s’acorda la seva publicació.



LLISTA PROVISIONAL DE QUALIFICACIONS DE L’EXERCICI UNIC

—I——1 008,226,110,14O 204341112
2 006,363,163,524 43003331R 7520
3 005,594,277,381 430503006 14,100
4 006,030,228,402 430731492 20,160
5 007,778,016,196 43079173N 9,360
6 007,908,918,062 43091029T RETIRAT
7 002,840,867,572 43092581B 14,880
8 007,434,192,233 43115612L 9,000
9 005,603,602,197 43116983X RETIRAT
10 004,834,716,055 43118470W 20720
11 004,265,045,059 43118723W 26,000
12 002,627,945,476 43119433E 11,520
13 009,057,584,868 43122896N 32,160
14 008,321,055,306 43152393T 20,640
15 003,256,604,936 431589162 3,120
16 007,846,329,477 43197609K 2,520
17 009,876,134,660 462402733 20,320
18 007,244,301,901 47405025R 6,480

I

19 007,787,341,011 78214952W 16,640
20 009,581,974,347 X34649158 16,880

Proposta sobre el càlcul matemàtic de la correcció

D’acord amb la clàusula cinquena de les bases especíñques per la convocatòria del borsí extraordinariTAE

superior medi ambient (BOIB núm. 4 de 10/01/2017), la fase d'oposició s'ha d'avaluar sobre un total de 40

punts.

Seguint la metodologia establerta al BOIB núm. 86 de 7/07/2016 de les bases generals s'ha determinat
avaluar de la següentmanera :

1. Cada un dels membres del tribunal avaluarà les preguntes sobre 10 punts i emetrà la seva nota
como mitjana dels resultats, parcials, corresponents a cada pregunta.

2. La qualiñcació en base a 10 de l'exercici s'obtindrà sumant les puntuacions atorgades, sempre amb
tres decimals, per cada membre del tribunal i dividint el total pel número d’assistents. S'eliminarà la
nota més alta i la més baixa de les atorgades quan la diferència entre elles sigui superior a tres
punts. La nota així obtinguda serà denominada NOTA“).

3. Per convertir la NOTA“, sobre 40 punts, la multipliquem per quatre.

Per formular al-legacions o sol-licitar la revisió de l’exercici, les persones interessades disposen
d’un termini de tres dies hàbils, des de la publicació de la llista provisional.
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El/La president/a aixeca la sessió, de la qual, com a secretari/ària, estenc aquesta acta.

EI/presidentla EIILa vo
;

Roland Bahón Menéndez Margarita


