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Acta de sessió del Tribunal qualificador de  les proves selectives per a  la cobertura de 36 places 
d’Auxiliar  Administratiu/va,  corresponents  a  la  taxa  de  reposició  de  les  ofertes  d’ocupació 
pública  de  l’any  2018  i  2019;  i  de  la  convocatòria  concurs  oposició  pel  torn  lliure,  per  a  la 
cobertura  de  26  places  d’Auxiliar  Administratiu/va,  corresponents  a  la  taxa  addicional 
d’estabilització de  la  feina  temporal de  les ofertes d’ocupació pública de  l’any 2018  i 2019 de 
l’Ajuntament de Palma 

 

Identificació de la sessió 

Núm. de la sessió: 31/2022 
Data:  1 de desembre de 2022 
Horari: de 9.00 a 9.30 h 
Lloc: Centre Flassaders 
 
Assistents 
 
‐ José Manuel Carrillo Martínez, president titular 
‐ Francisco Javier Oliver Hormaechea, vocal primer titular 
‐ Antonia Guillermo Soler, vocal segona titular 
‐ Carlos Mir Verdera, vocal tercer titular i secretari 
‐ Margarita Pira Estarellas, vocal quarta titular 

 
 
Ordre del dia 
 
1. Proposta de resolució de recursos d’alçada al segon examen d’informàtica de  la convocatòria 

de reposició, conforme a l’informe dels tècnics assessors de l’IMI 
2. Llista provisional d’aspirants seleccionats per a la proposta de nomenament 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Proposta de resolució de recursos d’alçada al segon examen d’informàtica de la convocatòria 

de reposició, conforme a l’informe dels tècnics assessors de l’IMI 
 
Es proposa  la  resolució dels  recursos d’alçada  sobre  la base de  l'informe presentat pels  tècnics 
assessors de l’IMI: 
 
Quant  al punt 1 de  l'informe, que  fa  referència  als  recursos d’alçada presentats  sobre  la  versió 
d'Office en  la qual es va  realitzar  l'examen,  i atesa  la  resposta que ofereix  l'informe, el  tribunal 
acorda proposar la desestimació de les al∙legacions dels recursos d’alçada ja que la versió utilitzada 
s'ajusta a les bases de la convocatòria. 
 
Així mateix, el punt 1 de  l’informe  fa  referència  als  recursos d’alçada presentats en  relació  a  la 
gratuïtat de les llicències d’Office 365 i en el mateix s'indica que encara que a nivell particular les 
llicències són gratuïtes, a  l'ésser una empresa qui  les sol∙licitava a Microsoft sí que es van haver 
d'adquirir, per la qual cosa es van comprar 1.171 llicències d'Office 365. 
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Quant  al  punt  2  de  l'informe,  que  fa  referència  als  recursos  d’alçada  presentats  sobre  la 
configuració de  l’idioma,  i atesa  la resposta que ofereix  l'informe, el tribunal es reafirma en què 
aquesta  incidència  no  va  afectar  el  resultat  final  de  la  prova  ja  que  es  va  afegir  temps  a  les 
persones  aspirants  afectades.  Així  doncs,  el  tribunal  acorda  proposar  la  desestimació  de  les 
al∙legacions dels recursos d’alçada en relació a aquest punt. 
 
Quant al punt 3 de  l'informe, que  fa referència als recursos d’alçada presentats sobre preguntes 
teòriques no pràctiques contraries a les bases, i atesa la resposta que ofereix l'informe, el tribunal 
acorda proposar la desestimació de les al∙legacions. 
 
Quant al punt 4 de  l'informe, que fa referència als recursos d’alçada presentats sobre que en  les 
bases no s’indica que hi hagués preguntes de reserva, el tribunal va acordar anul∙lar les preguntes 
de reserva. 
 
Quant  al  punt  5  de  l'informe,  que  fa  referència  als  recursos  d’alçada  presentats  sobre  la 
participació del Sr. Arnau Losada com a assessor el tribunal manifesta el següent: 
 
Els assessors que van preparar la prova d'informàtica han manifestat en reiterades ocasions que no 
concorren  en  ells  cap de  les  circumstàncies  assenyalades  en  l'article  23 de  la  Llei  40/2015, d’1 
d’octubre,  de  règim  jurídic  del  sector  públic,  perquè  s'hagin  d'abstenir  d'intervenir.  No  tenen 
interès  personal  en  la  convocatòria;  tampoc  tenen  un  vincle matrimonial  o  una  situació  de  fet 
assimilable,  i el parentiu de  consanguinitat dins del quart  grau o d'afinitat dins del  segon, amb 
qualsevol dels aspirants; no tenen amistat íntima o enemistat manifesta amb els aspirants; no han 
intervingut com a pèrit o com a testimoni en procediments concurrents; i finalment, tampoc tenen 
relació  de  servei  amb  una  persona  natural  que  sigui  aspirant  i  interessada  directament  en 
l'oposició,  o  haver  prestat  en  els  dos  últims  anys  serveis  professionals  de  qualsevol  tipus  i  en 
qualsevol circumstància o lloc. 
 
Els tècnics de l’IMI intervinents estan acreditats com a formadors per a donar cursos de formació a 
l'EMF  en matèria  d'informàtica.  El  servei  que  presten  com  a  formadors  és  a  l'EMF  on  estan 
degudament  autoritzats  i  no  han  prestat  servei  de  formació  privada  a  cap  aspirant. A més,  de 
conformitat  amb  l'article  19  de  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,  d’Incompatibilitats  del 
Personal  al  Servei  de  les  Administracions  Públiques,  queden  exceptuades  del  règim 
d'incompatibilitats  la direcció de seminaris o el dictat de cursos o conferències en centres oficials 
destinats a la formació de funcionaris o professorat, així com la preparació per a l'accés a la funció 
pública  o  la  participació  en  Tribunals  qualificadors  de  proves  selectives  per  a  l'ingrés  en  les 
Administracions Públiques. Per a concloure en més redundància i transparència i en qualsevol cas, 
els cursos d'Excel impartits a l'Escola no es van desenvolupar sobre la versió Microsoft Office 365, 
sobre la qual va versar la prova d'informàtica. 
 
Quant als recursos d’alçada presentats per les aspirants Margarita Adrover Julià (DNI 43****38G) i 
Vanesa  Bauzá  Thorbrüge  (DNI  41****81Q)  sobre  la  vulneració  del  principi  d'igualtat  al  no 
examinar‐se tots junts i al fet que no es va tenir el degut control en la sala d'actes on esperaven les 
persones  aspirants  del  segon  i  tercer  torn,  el  tribunal  es  ratifica  en  la  resposta  donada  en  les 
contestacions a les al∙legacions efectuades i reitera que donat els recursos dels quals es disposaven 
i el nombrós personal aspirant que s'examinava, el sistema de torns era el sistema més  igualitari 
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amb el qual es va poder realitzar  la prova,  i a més aquest sistema és el que està establert en  les 
bases.  Les estadístiques demostren que  les notes  varen  tenir una mitjana  similar entre els  tres 
torns. 
 
Quant al recurs d’alçada presentat per la Sra. Ana María López Gallardo (DNI 43****49P) en el qual 
demana una disculpa expressa i pública per part del president i del Tribunal, ja que s’ha vulnerat el 
seu  dret  a  participar  a  la  convocatòria  en  igualtat  de  condicions  respecte  dels  altres  aspirants,  
aquest tribunal se ratifica en la resposta donada a l’acta de dia 9 d’agost de 2022, en relació al punt 
5 de l'informe dels tècnics assessors, que fa referència a diferents al∙legacions presentades, quant a 
que se li van facilitar tots els recursos dels quals es disposaven i que va tenir tot el suport necessari 
per a la realització de la prova. Se li ha comunicat personalment a la Sra. López que el tribunal no 
està d’acord en que se  li vulnerés el dret a participar a  la convocatòria en  igualtat de condicions 
respecte a altres aspirants,  sustentat a més a més en  les  indicacions  informades pels  tècnics de 
l’IMAS,  manifestant  que  amb  la  pantalla  de  22”  i  el  suport  ofert  a  l‘aula,  s’equiparaven  les 
condicions d’igualtat per a realitzar la prova. 
 
Quant al recursos d'alçada presentat per l’aspirant Elisabet M. Reynés Coronado (DNI 43****03R) 
sobre el temps de 60 minuts per a respondre 44 preguntes de caràcter teorico‐pràctic tipus test, 
aquest  tribunal es  ratifica en  la  resposta donada en  l'acta de dia 9 d'agost de 2022,  ja que una 
vegada  comprovada  la  literalitat  de  les  bases  es  van  anul∙lar  les  4  preguntes  de  reserva.  En 
qualsevol cas, el  temps establert en 60 minuts es va ajustar a  les bases de  la convocatòria, amb 
preguntes de caràcter pràctic quan es podien consultar i practicar en amb l'ordinador i va ser igual 
per a tots els aspirants, amb  les excepcions  legals equiparades que suposa  la reserva a persones 
amb discapacitat. Finalment dir que la proporcionalitat del model de examen ajustat a les bases, la 
igualtat i la legalitat de la prova ve avalada per l'alt percentatge d'aprovats. 
 
 
CONCLUSIONS: 
 
Sobre  la base de tot allò exposat anteriorment, el tribunal proposa  la desestimació dels recursos 
d'alçada presentats. 
 
 
2. Llista provisional d’aspirants seleccionats per a la proposta de nomenament 
 
Vista  la  qualificació  obtinguda  en  els  dos  exercicis  de  l'oposició,  la  llista  provisional  dels  36 
aspirants seleccionats per a la proposta de nomenament ordenats per la qualificació més alta és la 
següent: 
 
Torn lliure (34 aspirants) 
 

  Nom  Dni  TOTAL 

1  TASCON RUIZ, ROCIO  ***0935**  18,03509 
2  DAMIANI NORDFELDT, MARIA GRETA  ***7731**  16,69956 
3  SANCHEZ SANCHEZ DEL ARCO, MARIA PALOM  ***8466**  16,52413 
4  LOPEZ MONTERDE, JUST  ***2510**  16,45833 
5  SIMONET SALA, MARIA VICTORIA  ***9939**  16,45394 
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6  ROTGER COVAS, JUANA MARIA  ***2876**  16,33114 
7  MONSERRAT SALOM, LLUIS  ***9312**  16,19956 
8  RIUDALA RIGO, CATALINA  ***4599**  16,14474 
9  MUSTAROS LEGAZ, ELENA  ***9594**  16,00878 

10  GARCIA SEGUI, MARC  ***6095**  15,88158 
11  ESTRUCH REDONDO, LAURA  ***8550**  15,78509 
12  FERNANDEZ CARMONA, Mª DEL PILAR  ***1377**  15,78070 
13  MORALES NAVARRO, MARIANO  ***8653**  15,77193 
14  SEMPERE CASTRO, PRAXEDES  ***3804**  15,70175 
15  FERRANDO MUÑOZ, LAURA  ***4370**  15,68641 
16  VERDI, DAYANA ANABEL  ***8962**  15,61403 
17  QUESADA JURADO, ALICIA  ***6943**  15,59430 
18  FRAU FLEXAS, MARTA  ***9259**  15,58772 
19  JIMENEZ RIBAS, MARIA ANTONIA  ***5050**  15,54825 
20  ONIEVA OÑATE, VICTOR DAVID  ***1384**  15,38597 
21  GUARDIOLA MIR, MARIA MAGDALENA  ***1495**  15,29386 
22  LARA MARTIN, FATIMA  ***0967**  15,26535 
23  MARTORELL RUIZ, FRANCISCA  ***6028**  15,22587 
24  BENAVENT MOLLA, EULALIA  ***3164**  15,22587 
25  LUCENA MATEMALAS, RAFAEL  ***5688**  15,22149 
26  MORALES SAVALL, MARIA GLORIA  ***2180**  15,14912 
27  GALVEZ SANCHEZ, MARTA  ***0653**  15,10087 
28  GERVILLA ALMENDROS, FRANCISCA  ***2651**  15,07675 
29  VILLALONGA PONS, MARGARITA ESPERANZA  ***2341**  15,07456 
30  FERRUTJA GIRONELLA, MARINA  ***6727**  15,05482 
31  MORATA LOPEZ, ANA MARIA  ***6848**  15,02193 
32  CAMPOS MENDEZ, BEATRIZ  ***8673**  14,93859 
33  MARTINEZ PALMER, ISABEL  ***8842**  14,93421 
34  ALCOVER NOGUER, JOSEFINA  ***3297**  14,92982 

 
 
Torn discapacitats (2 aspirants) 
 

  Nom  Dni  TOTAL 

1  GIL NOGUERA, MIQUEL  ***1907**  12,81579 
2  CONCA MORENO, MARIA DE LA LUZ  ***5102**  11,74780 

 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
El president  (*)  El vocal 1    La vocal 2 

 

El vocal 3 i secretari  La vocal 4 

 

(*) Es fa constar que la versió original està signada per les persones que hi intervenen 


