Expedient núm.: 4384/2021
Anunci del Tribunal Qualificador

ANUNCI
El tribunal qualificador del procediment selectiu per al nomenament de funcionari interí
adscrit a l’execució de programa de caràcter temporal d’un/a tècnic d’administració general,
mitjançant concurs - oposició, en sessió celebrada dia 6 de juliol de 2022, a l’objecte de
procedir a la revisió de la valoració de mèrits (fase de concurs) i/o audiència sol·licitada per
part de les aspirants Esperança Campins Palou (2022-E-RC-3855) i Jerònia- Maria Binimelis
Feliu (2022-E-RE-3879) dins el tràmit concedit a dit efecte i, una vegada realitzat l’anàlisi de
les al·legacions, documents i justificacions presentats pels aspirants i efectuada la pertinent
deliberació, el tribunal va acordar emetre els següents pronunciaments:
PRIMER.- Estimar l’al·legació presentada per les senyores Binimelis Feliu (2022-E-RE3879) i Campins Palou (2022-E-RE-3855), respectivament, de manera que el màster
universitari en Advocacia aportat per les interessades s’ha de valorar dins l’apartat 3. II. 2
(Formació acadèmica) com títol de màster universitari oficial, amb 1 punt.
SEGON.- Desestimar la resta d’al·legacions presentades per la interessada senyora
Binimelis Feliu (2022-E-RE-3879).
TERCER- Desestimar l’al·legació presentada per la interessada senyora Campins Palou
(2022-E-RE-3855).
QUART.- Aprovar la valoració definitiva obtinguda pels aspirants a la fase de concurs, de
conformitat amb l’estimació de la valoració respecte el màster universitari en advocacia
aportat per les interessades, en relació a l’apartat relatiu a la valoració de la formació
acadèmica:
Nº
Ordre

LLINATGES I NOM
1
2

BINIMELIS FELIU JERONIA-MARIA

CAMPINS PALOU ESPERANÇA

1)
Experiència
(màx.
8
punts)
0,75
0,00

2)
Formació
(màx.
6
punts)
0,00
0,375

3)
Formació
acadèmica
(màx. 4 punts)
1,00
1,00

4)
Nivell
català
(màx.
2
punts)
0,00
0,00

TOTAL
MÈRITS
1,75
1,375

CINQUÈ.- Aprovar la puntuació definitiva final del concurs - oposició de les persones
aspirants que l’han superat:
N
º LLINATGES I NOM

DNI

PUNTUACIÓ
FASE
CONCURS
1,75

PUNTUACIÓ
TOTAL

***3905**

PUNTUACIÓ
FASE
OPOSICIÓ
20,736

1 BINIMELIS FELIU JERONIA-MARIA
2 CAMPINS PALOU ESPERANÇA

***1715**

19,342

1,375

20,717

22,486
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Procediment: Procés selectiu per al nomenament de funcionari interí, adscrit a l’execució de
programa de caràcter temporal, d’un/a tècnic d’administració general , mitjançant concurs - oposició

SISÈ.- Donar per finalitzada la selecció i elevar a la Batlia la proposta definitiva de
nomenament, com a funcionària interina tècnic d’administració general (TAG), subescala
tècnica, subgrup A-1, de l’aspirant aprovat amb la màxima qualificació final en el concurs
oposició i que és JERÒNIA-MARIA BINIMELIS FELIU
SETÈ.- D’acord amb l’establert a les bases vuitena i novena de la convocatòria, per a la
presentació de documents, l’aspirant proposada Jerònia Maria Binimelis Feliu disposa d’un
termini de deu (10) dies hàbils a partir del dia de la publicació d’aquest anunci.
De conformitat amb l’establert a la base novena i a la base desena, respectivament,
l’aspirant haurà de presentar en el termini atorgat a l’efecte els documents en el registre
general de l’Ajuntament.
VUITÈ.- Elevar a la Batlia la proposta de borsa de treball amb la resta d’aspirants que han
superat la fase d’oposició, així com també les puntuacions obtingudes en la fase de concurs
d’aquells aspirants que hi hagin arribat en el desenvolupament del procés selectiu, amb la
prelació segons la puntuació obtinguda, que a continuació s’exposa als efectes establerts a
la base dotzena de la convocatòria:
N
º LLINATGES I NOM

DNI

1 CAMPINS PALOU ESPERANÇA

***1715**

PUNTUACIÓ
FASE
OPOSICIÓ
19,342

PUNTUACIÓ
FASE
CONCURS
1,375

PUNTUACIÓ
TOTAL
20,717

NOVÈ.- Publicar aquests acords en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament
(ajpollenca.sedelectronica.es) i al web municipal (ajpollenca.net/ca/ofertes-ocupaciópública), fent saber que contra aquests acords, que no posen fi a la via administrativa, els
aspirants podran interposar, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la
publicació, recurs d’alçada davant el batle, com òrgan competent per resoldre. Tot això de
conformitat amb l’establert en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense perjudici d’exercitar
qualsevol altre acció que estimin pertinent.
Pollença, a data de la signatura
La secretària del tribunal
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VUITÈ.- Que es notifiqui el contingut de l’acta respecte els acords adoptats a les senyores
Binimelis Feliu (2022-E-RE-3879) i Campins Palou (2022-E-RE-3855), respectivament, als
efectes pertinents.

