
    

Pg 1 de 2 

© IMI Carrer de Joan Maragall 3. 07006 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971 46 60 00 imi.palma.cat 

A Palma, dia 20 de juliol de 2020 a les 9:00, s’ha tornat a reunir el Tribunal qualificador per a la valoració 
de les proves pràctiques dutes a terme a les dependències de l’Institut Municipal d’Innovació de Palma 
el passat 15 de juliol, corresponents a la  cobertura de 9  llocs de  treball de Tècnic Cadastral destinats a 
l’Àrea de Cadastre pel sistema de promoció interna  y la cobertura d’un lloc de treball de Cap d’Equip de 
Tècnics Cadastrals destinat a l’Àrea de Cadastre, també pel sistema de promoció interna.  

 
Amb la presidència del Sr. Josep Maria Chavarria Martínez i  l’assistència del Vocals: Sra. Catalina Vicens 
Marroig, Sr. José Luís Pinto Cañón  i Sr. Antoni Colom Oliver,  actuant de Secretari el Sr. José Llull Pastor. 

 
VALORACIÓ PROVISIONAL DE LES PROVES PRÀCTIQUES: 
 
Valoració de la prova pràctica de Tècnics Cadastrals 

  

DNI Qualificació Ponderació 

42.995.991K 8,50 6,375 

78.202.426B 10 7,5 

43.020.069H 10 7,5 

43.016.607Y 9 6,75 

43.048.296R 9 6,75 

43.041.154N 10 7,50 

43.001.907A 10 7,50 

 
Ponderació segons les Bases Específiques,  75% de la qualificació de la prova 
 
Valoració de la prova pràctica de Cap d’Equip de Tècnics Cadastrals. 
 

DNI 
Qualificació  
P  Teòica Ponderació 

Qualificació  
P. Practica Ponderació 

 
Final  

12.740.218N 10 3 8,75 3,5 6,5 

 
Ponderació segons les Bases Específiques, 30% de la qualificació de la prova teòrica i 40% de la prova 
pràctica 
 
S’ha detectat, a les Bases Específiques de Cap d’Equip de Tècnics Cadastrals, les següents redaccions 
respecte de la ponderació  
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 Exercici Pràctic: 

 .....La suma dels dos exercicis correspon al 70% de la nota final. 

 

 Pag. 7 

 Puntuació final fase d’oposició i concurs  

Per a la qualificació definitiva cadascuna de les fases es ponderarà de la següent forma, sent 

imprescindible tenir un cinc en cada un dels exercicis per superar la fase d’oposició 
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 a.- 70% fase d’oposició, que constarà de dos exercicis 

  I Teòric      30% 

  II Pràctic    40% 

 b.- 30 % fase de concurs. 

 
Per a la qualificació definitiva cadascuna de les fases es ponderarà de la següent forma, sent 

imprescindible superar la fase d’oposició amb un cinc. 

a) 75 % fase oposició 

b) 25 % fase de concurs 

 
Atès que en les bases apareix dues vegades la ponderació 70% per a la fase pràctica i 30% per a la 
valoració de mèrits i ja que en una d'elles s'especifica el desglossament entre l'exercici teòric 40% i 
pràctic 30%, sumant llavors 70% , s'ha de concloure que la ponderació global correcta és 70% i 30% per 
a la valoració de mèrits 
 
I complert l’objecte de la reunió, s’estén la present acta, la qual trobant-la conforme els membres del 
Tribunal  qualificador la signa el Secretari amb el Vist i Plau del President. 

Palma a 27 de juliol de 2020. 
 
 El president       El secretari 
 Josep Maria Chavarria Martínez    José Llull Pastor 
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