
Ajuntament de Sant Joan

ACTA DE LA FASE DE CONCURS DE MÈRITS

Del  procés  selectiu  per  a  la  provisió  definitiva  d'una  plaça  tècnic/a  d’administració  general,  pel
sistema de concurs que consta dins l’oferta d’ocupació pública 2022 per l’estabilització de personal
temporal, de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de San Joan.

Expedient 802/2022
Acord de la Junta de Govern Local de data: 09 desembre 2022
BOIB núm. 162, de 13 de desembre 2022

A San Joan, essent les 13:00 hores, de data 2 de març de 2023, el tribunal qualificador es reuneix per
fer la valoració dels mèrits de la fase de concurs dels aspirants. 
El Tribunal queda constituït pels següents membres: 

President: Sr. Jaume Nadal Bestard, Secretari-Interventor de l’Ajuntament d’Alaró, en substitució del
President titular, Sr. José Ramón Sicre Vidal, per no poder assistir al Tribunal. 
Vocal: Sra.  Carmen  Rosario  Botón  Valderrábanos,  Secretària-Interventora  de  l’Ajuntament  de
Vilafranca de Bonany. 
Secretari: Sr. Higinio Cascón Nogales, Secretari-Interventor de l’Ajuntament de Sant Joan, que fa de
Secretari de l’acte, amb veu i vot. 

Es  procedeix  a  calcular  la  puntuació  dels  mèrits  presentats  per  cada un dels  aspirants,  fent  les
correccions escaients a l’Annex II d’Autobaremació, en la documentació dels aspirants que així es
precisen per haver divergències entre la seva valoració i la valoració de la documentació presentada,
de conformitat amb el determinat per les Bases, produint-se el següent resultat: 

CONCURS TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ GENERAL 
-LLISTA PROVISIONAL PUNTUACIONS OBTINGUDES-

 

                    Altres mèrits  
Nom i llinatges Mèrits

professional
s

Formació
acadèmic

a

Coneixemen
t llengua
catalana

Cursos
de

formaci
ó

Triennis
reconegut

s

Total
DNI:

Gregori Nicolau
Barceló

41,625 4 0 25 12 82,625

***0475***
  4,913 6 7 25 3 45,913

Anna López Manuel
***2928***

Maria Sureda Suñer 4,186 6 0 25 9 44,186

***2278***
Silvia Parrilla Pol 0 6 7 25 0 38,000

***1720**
Miquel Àngel Riera

Mulet
0 0 7 25 3 35,000

***5385***
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Sergio Cruz Lozano * 0 4 0 25 3 32,000

***2087***
David Jimeno
Llompart

0,7066 6 0 12,333 3 22,0396

***1693***
Margalida Catany

Noguera
0 6 0 0 0 6,000

***5419***

* Sergio Cruz Lozano. No es valoren els mèrits professionals per no aportar l’Informe de Vida Laboral.
Base Setena ( Mèrits Professionals )

Es designa el Sr. Gregori Nicolau Barceló, amb DNI ***0475*** com  aspirant provisionalment selec-
cionat.

Segons la base vuitena, els aspirants disposaran d'un termini de cinc dies hàbils, des de l'endemà de
la publicació de l'anunci en el tauler d´anuncis i a la seu electrònica de l´ajuntament, per efectuar les
reclamacions o observacions oportunes. 

I, no essent altre l’objecte de la present, i, quan són les 15:00 hores, es dóna per acabat l’acte del
tribunal de la convocatòria ressenyada, signant alhora el president del mateix i la resta de membres
del tribunal de selecció. De tot això, en dóna fe el Secretari del Tribunal.

                                               San Joan, a data de signatura electrònica.

President, Vocal,

Jaume Nadal Bestard Carmen Rosario Botón Valderrábanos

Secretari,

Higinio Cascón Nogales
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