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Acta de la Comissió de Valoració de la convocatòria en comissió de serveis 
pel sistema de concurs del lloc de treball de director/a tècnic/a la Unitat 
tècnica de l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm. de la sessió: 2/2019  
Data i horari: 4 de Novembre  de 2019 entre les 10:00 i 10:50h 

          6 de Novembre  de 2019 entre les 9:00 i 9:30h 
 

Lloc:  sala gran situada a la quinta planta de la seu de l’Ajuntament de Palma (plaça Santa 
Eulàlia, núm. 9, de Palma). 
 
Assistents  
 

Juana María Saurina Castell, presidenta 

Alexandre Bergas Ribas, secretari 

Teresa Solsona Espriu, vocal   

Maria Magdalena Palou Sampol, vocal  

Maria Francisca Mateu Sabater, vocal   

 
Ordre del dia  
 
1. Revisió al·legacions presentades a la valoració dels mèrits de data 30-9-19  a la 
convocatòria de comissió de serveis pel sistema de concurs del lloc de treball  de director/a 
tècnic/a de la Unitat tècnica de l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI.  
 
2. Aprovació de l’acta. 
 
Desenvolupament de la sessió  
 
1. Revisió al·legacions presentades a la valoració dels mèrits de data 30-9-19  a la 
convocatòria de comissió de serveis pel sistema de concurs del lloc de treball de 
director/a tècnic/a de la Unitat tècnica de l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI. 
 
Els membres de la Comissió de Valoració procedeixen a la lectura  de les al·legacions  que 
s’han presentat a la convocatòria del lloc de feina esmentat, que en aquest cas han estat  
escrits  per part de dos dels aspirants : 
 
− De Mateu Crespí Perelló (Entrades al R.G. Doc. Núm. 225424 de 18-10-19 i Doc. Núm. 

228136 de 22-10-19 ), que sol·licita que els 3 títols d’expert universitari expedits per la 
UNED que acredita li siguin computats a l’apartat de titulacions acadèmiques oficials, al 
tractar-se de títols de postgrau o equivalents. S’accepta l’al·legació presentada, vist que 
efectivament es tracta de 3 títols d’expert universitari  (que estan dirigits a persones 
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que ja tenen un títol universitari  i estan inclosos al programa de postgrau de la 
UNED).  

 
-  De Josep Joan Escales Tous (Entrada al RG Doc. Núm.  227506 de 21-10-19), que sol·licita 
que  el títol d’Expert professional “El maltracte infantil: aspectes clínics, prevenció i 
tractament” expedit per la UNED que acredita li sigui computat a l’apartat de titulacions 
acadèmiques oficials, al tractar-se d’un  títol de postgrau o equivalent. Es desestima 
l’al·legació vist que segons consta a la pàg. WEB de la UNED el citat títol es troba dins el 
programa de desenvolupament Professional i personal, i es tracta d’una  titulació  que 
no requereix disposar de títol universitari previ per poder accedir-hi, per tant no és 
assimilable a postgrau o equivalent.  Considerant-se per part de la Comissió que la citada 
formació està  inclosa  a l’apartat de cursos de formació.  
 
 
Així, una vegada revisades les al·legacions presentades, les puntuacions dels candidats 
queden de la següent manera: 
 
  
1. Antoni Xavier Colom Colom (TOTAL PUNTUACIÓ 7,25) 

 
a) Experiència professional: 4 punts. 
  
33 anys, 5 mesos i 25 dies. Es valora amb la puntuació màxima, 4 punts. 
 
b) Cursos de formació: 2,50 punts. 
 
Es valora l’apartat cursos de formació amb la puntuació màxima de 2,50 punts atès que 
l’aspirant compta amb número d’hores d’aprofitament suficient per assolir aquesta puntuació.  
 
c) Coneixement de la llengua catalana: 0,75 punts. 
 

o Certificat C1: 0,50 punts. 
o Certificat LA: 0,25 punts. 

 
2. Josep Joan Escales Tous  (TOTAL PUNTUACIÓ 9,00) 
 
a) Experiència professional: 4 punts 
  
13 anys, 8 mesos i 8 dies. Es valora amb la puntuació màxima, 4 punts. 
 
b) Cursos de formació: 2,50 punts 
 
Es valora l’apartat cursos de formació amb la puntuació màxima de 2,50 punts atès que 
l’aspirant compta amb número d’hores d’aprofitament suficient per assolir aquesta puntuació.  
 
c) Titulacions acadèmiques oficials: 2 punts.  
 

o Llicenciatura en psicologia: 2 punts.  
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d) Coneixement de la llengua catalana: 0,50 punts. 
 

o Certificat C1: 0,50 punts. 
 
3. Mateu Crespí Perelló (TOTAL PUNTUACIÓ 9,00) 
 
a) Experiència professional: 4 punts. 
  
28 anys, 2 mesos i 4 dies. Es valora amb la puntuació màxima, 4 punts. 
 
b) Cursos de formació: 2,50 punts. 
 
Es valora l’apartat cursos de formació amb la puntuació màxima de 2,50 punts atès que 
l’aspirant compta amb número d’hores d’aprofitament suficient per assolir aquesta puntuació.  
 
c) Titulacions acadèmiques oficials: 2 punts.  
 

o Màster universitari en gestió i comunicació d’entitats socials: 0,50 punts. 
o Expert universitari  en Ciències Forenses per a Treballadors Socials: 0,50 punts. 
o Expert universitari  de Gestió de centres de Serveis Socials i de Tercera Edat: 0,50 

punts. 
o Expert universitari  en Igualtat i no discriminació. Gènere i Ciutadania: 0,50 punts. 

 
d) Coneixement de la llengua catalana: 0,50 punts. 
 

o Certificat C1: 0,50 punts. 
 
 
Atès que hi ha dos aspirants que han obtingut el mateix resultat, s’ha de resoldre l’empat 
aplicant els criteris de desempat previstos a les bases generals que regeixen els processos 
selectius a l’Ajuntament de Palma ( BOIB núm. 129, de 21/10/2019).  
 
Les bases esmentades preveuen una sèrie de criteris de desempat a l’article 11. A n’aquesta 
convocatòria, atès que no hi ha hagut primer exercici i que no es tracta d’una àrea                   
d’infrarepresentació del sexe femení, el criteri que resoldrà l’empat serà el del major temps de 
serveis prestats a l’Ajuntament de Palma.  
 
Per tant, en base a l’antiguitat reconeguda a data 23-8-19 segons consta a l’extracte de 
l’expedient personal  emès per Registre de personal relatius al temps de serveis prestats pels 
dos aspirants que han obtingut el mateix resultat i d’acord amb els certificats tramesos les 
persones següents compten amb els següent període de serveis prestats a l’Ajuntament de 
Palma: 
 

1. Mateu Crespí Perelló: 28 anys, 2 mesos i 4 dies. 
2. Josep Joan Escales Tous: 13 anys, 8 mesos i 8 dies. 
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La Comissió de Valoració proposa al regidor d’Hisenda, Innovació i Funció Pública el 
nomenament de l’aspirant Mateu Crespí Perelló  per ocupar el lloc de feina de director tècnic 
de la Unitat Tècnica de l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, això atès l’empat que 
hi ha hagut i que ha resultat ser l’aspirant que compta amb major temps de serveis prestats a 
l’Ajuntament de Palma 
 
2. Aprovació de l’acta  
 
Aquesta acta s’aprova per unanimitat.    
 
 
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.  
 
 
 


