
 

EXP. NÚM.: 3110/2016

ACTA DE RECTIFICACIÓ I  NOVA VALORACIÓ DEL SEGON EXERCICI, PROVA 
TEÒRICA, DE LA FASE D'OPOSICIÓ DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA 
CONSTITUCIÓ  D'UNA  BORSA  DE  TREBALL  DE  TÈCNIC  DE  GESTIÓ  DE 
PROCESSOS  PER  COBRIR  AMB  CARÀCTER  TEMPORAL  NECESSITATS 
INAJORNABLES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS A L'AJUNTAMENT D'EIVISSA PEL 
PROCEDIMENT DE CONCURS-OPOSICIÓ.

PRESIDENT:
Joaquim Roca Mata

VOCALS:
Emilio Mulero Serra
Antonio Serra Marí

SECRETARI:
Emilio Mulero Serra

A l’Edifici de “Sa Colomina” situat al Carrer de Canàries núm. 35 sent les 12 
hores del dia 22 de setembre de 2016, baix la presidència del Sr. Joaquim Roca Mata, 
s’han reunit els Senyors abans relacionats, atès que s’ha detectat que la  pregunta 7 
del tipus test realitzat, pot tenir dos respostes correctes i no solament una, tal i com 
preveuen les Bases del  procediment.  En conseqüència, de conformitat  al  previst  a 
l’article 105 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre reguladora del règim jurídic de les 
administracions  públiques  i  del  procediment  administratiu  comú,  els  membres  del 
Tribunal acorden anular d’ofici la citada  pregunta. Concretament, a  la pregunta que 
s’anul·la es deia:

«7.  De  les  següents  respostes  quines  fan  referència  a  un  gestor  de  

continguts de codi obert?

a) Liferay.

b) Alfresco.

c) Wordpress.

d) Totes les anteriors.»

La resposta que es donava per correcta era la a), i realment hi ha dos de respostes 
correctes, la a) i la c). Es per això que es considera necessari anul·lar d’ofici aquesta 
pregunta 7 del segon exercici de la prova teòrica, en relació als gestor de continguts 
de codi obert, havent-se de valorar per part del tribunal qualificador novament el segon 
dels exercicis sobre la base de 19 preguntes.

Com a conseqüència la puntuació mínima per a la superació de la prova serà de 4,75 
en compte de 5 punts, tal i com figurava a les bases de la convocatòria, permetent la 
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realització del tercer exercici als aspirants que, una vegada realitzats els càlculs tenint 
en compte l’ anul·lació de la pregunta 7 resultin declarats aptes.

A continuació  per  part  del  Tribunal  qualificador  es  procedeix  a  valorar  novament 
l’exercici a la totalitat dels aspirants del procés selectiu amb les següents indicacions:

- Els aspirants que havien contestat bé la pregunta 7 restaran 0,500 punts de la seua 
puntuació.
- Els aspirants que havien contestat erròniament la pregunta 7, sumaran 0,167 punts a 
la seua puntuació.
- Els aspirants que no havien contestat la pregunta 7 mantindran la mateixa puntuació.

Una vegada finalitzada la revisió de les puntuacions, el resultat  es el següent:

NÚM DNI/NIE PUNTUACIÓ

1 46955511E 1,664

2 41450008Y 4,998

3 41454202Z 6,332

4 46953670K 6,165

5 46957122T 4,665

6 47251784D 4,165

Com a conseqüència de l’anul·lació d’ofici de la pregunta 7 del segon exercici 
de la prova teòrica, la puntuació mínima per a la superació de la prova serà de 4,75 
punts, i aquells aspirants que no han superat aquest mínim exigible resten exclosos 
del procés selectiu.

 S’acorda convocar al  Tribunal  i  als aspirants que han superat  l’exercici,  el 
proper  dia  el  proper  dia  30  de  setembre  de  2016  a  les  9:30  hores  a  l’edifici  Sa 
Colomina, per a la realització del Tercer exercici, que consisteix en una prova pràctica 
proposada per la Comissió de Valoració i relacionada amb les tasques pròpies de la 
plaça i el temari que figura a l'annex I.

Amb aquesta data queda exposada l’acta al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

S’informa als aspirants que disposen d’un termini de tres dies hàbils per a la 
presentació d’al·legacions respecte al contingut de la present acta.

Del que s'estén la present acta, que consta de 3 pàgines per duplicat , que amb 
el Secretari  firmen tots els membres de la comissió. Ho certific.

Joaquim Roca Mata Emilio Mulero Serra
President Secretari

Antonio Serra Marí
Vocal
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