Referència:

2018/00004453K

Procediment:

Borses de treball / Borsí d’interins de fosser

RECURSOS HUMANS (JCV)

ASSUMPTE: Qualificacions definitives borsí interins Fosser
El Tribunal qualificador del concurs oposició convocat per a conformar un borsí d’interins de
Fosser de l’Ajuntament de Marratxí, en reunió de data 31 d’octubre de 2018, ha resolt les
al·legacions presentades a les qualificacions provisionals de la prova pràctica acordant així
mateix el resultats definitius del borsí d’interins de FOSSER.
1.
2.
3.
4.
5.

Aloy Collell, José (4299XXXXG). 24,00 Punts. APROVAT.
Cloquell Capó, Gabriel (4309XXXXB). 24,00 Punts. APROVAT.
Muñoz Quirós, José Antonio (4301XXXXG). 26,00 Punts. APROVAT.
Ordinas Salvà, Joan (4302XXXXV). 30,00 Punts. APROVAT.
Sastre Signo, Joan Pau (4322XXXXT). 22,00 Punts. APROVAT.

S’han desestimat les al·legacions presentades per l’aspirant JAMQ (Registre general
d’entrada núm. 15781/2018) en base al següent:
a) En relació a les al·legacions presentades el Tribunal vol precisar que per ambdós
aspirants, Srs. JAMQ i JOS, a la valoració de la prova es varen tenir en compte les
mancances detectades en l’ús dels EPI i les bonificacions derivades del temps
d’execució de cada una de les proves, i que la diferència de 2 punts en la valoració
del Sr. JOS correspon a una millor execució tècnica i material de la prova de
referència.
b) En relació a les al·legacions presentades per a que valorin les proves altres persones
alienes al tribunal, s’ha d’assenyalar que la competència per a la valoració de les
mateixes correspon exclusivament al Tribunal qualificador i que aquest està
suficientment qualificat per a valorar la prova pràctica realitzada (el tribunal compte
amb la presència d’un arquitecte tècnic i dos oficials de la brigada de vies i obres)
essent totalment improcedent i innecessari cercar valoracions de personal aliè.
Resultats definitius del procés selectiu:
CONCURS
ALOY COLLELL, JOSÉ

TEST

PRÀCTICA

TOTAL

12,63

20,00

24,00

56,63

ORDINAS SALVÀ, JOAN

6,08

16,25

30,00

52,33

MUÑOZ QUIRÓS, JUAN ANTONIO

1,22

15,75

26,00

42,97

CLOQUELL CAPÓ, GABRIEL

0,50

16,00

24,00

40,50

SASTRE SIGNO, JOAN PAU

0,00

17,25

22,00

39,25
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Marratxí, 9 de Novembre del 2018
L'Arquitecte Tècnic,

(Document signat
electrònicament)
Guillem Bauzà Fiol
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