
 

 

Acta de sessió del Tribunal qualificador del procés de selecció de personal laboral eventual 

per a la provisió definitiva de dues places de tècnic de medi ambient per a l’Empresa de 

Serveis del Municipi de Manacor S.A.  

 

Identificació de la sessió 

Data: 29 de novembre de 2022 

Horari: de 12.00 a 15.00 h 

Lloc: sala de juntes de l’Empresa de Serveis del Municipi de Manacor 

 

Assistents 

- Francesc Grimalt Vigo, gerent de la SAM i president del tribunal qualificador 

- Aranzazu Fiol Aldaz, tècnic d’administració general de la SAM i vocal del tribunal 

qualificador 

- Maria Antònia Galmés Garí, enginyera industrial de la SAM i vocal del tribunal  

- Carme Sansó Cabrer, tècnic d’administració de la SAM i secretària del tribunal 

qualificador 

Desenvolupament de la sessió i acords  

1. Valoració de les proves pràctiques de les persones aspirants a la fase d’oposició 

celebrada el dia 29 de novembre de 2022. 

 

La fase d’oposició per a la provisió definitiva de dues places de tècnic de medi ambient i 

la corresponent borsa de feina s’ha basat en una prova pràctica composta de dos exercicis: 

la realització d’un informe resum a partir del document entregat i la rectificació del 

document per a la seva adaptació a una memòria justificativa.  

A continuació es detallen els aspectes tenguts en compte i que es plasmen a l’annex 1: 

 

Tal com es disposa en la clàusula sisena de les bases la prova es puntuarà amb un màxim de 75 

punts, sent eliminats els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 40 punts. En el cas 

que es proposin varis supòsits pràctics, la puntuació de cada un d’ells s’indicarà en l’exercici 

entregat al candidat.  

Els criteris que es tindran en compte a l’hora d’efectuar la correcció de l’exercici, seran  

1. Contingut (coneixements sobre la matèria) 

2. Redacció i presentació (claredat i coherència) 

Cada un dels exercicis es valorarà damunt 75 punts, que es repartiran 60 punts respecte a 

contingut i 15 punts sobre redacció i presentació.  

Els 60 punts del contingut es repartiran de la següent manera: 

- Punt 1. Proposta de millores des d’un punt de vista mediambiental relacionades amb 

l’objecte de la prova i canvi climàtic.30 punts 

- Punt 2. Planificació general i econòmica de les millores presentades. Disseny equip feina. 

30 punts 

Es tindrà en compte el domini que es tengui sobre les diferents matèries i l’aportació addicional 

que pugui realitzar.  



 

Els 15 punts de redacció i presentació valoren aquests aspectes, sobretot la claredat i la 

coherència. 

 

  S’ha dut a terme la correcció de cada una de les proves, seguint les indicacions anteriors: 

 

TMA/22/01 

Aporta de forma concreta, exhaustiva i detallada les propostes mediambientals ben relacionades 

dins el cos del document 30 

Planifica les millores i dissenya l’equip de forma concreta, exhaustiva i detallada 30 

Redacció i presentació, o estructura del document, correcta, ajustada i precisa  15 

 

TMA/22/03 

Aporta de forma exhaustiva, detallada i no sempre concreta, les propostes mediambientals ben 

relacionades dins el cos del document 25 

Planifica les millores i dissenya l’equip de forma exhaustiva, detallada i no sempre concreta

 25 

Redacció i presentació, o estructura del document, correcta, ajustada i precisa  15 

 

TMA/22/05 

Aporta de forma no sempre concreta ni exhaustiva, però sí detallada tot i que no completa les 

propostes mediambientals ben relacionades dins el cos del document 20 

Planifica les millores i dissenya l’equip de forma no sempre concreta ni exhaustiva, però sí 

detallada tot i que no completa 25 

Redacció i presentació, o estructura del document poc correcta  5 

 

TMA/22/07 

Aporta de forma no sempre concreta ni exhaustiva ni detallada les propostes mediambientals, 

ben relacionades dins el cos del document 15 

Planifica les millores i dissenya l’equip de forma no sempre concreta ni exhaustiva ni detallada 

 20 

Redacció i presentació, o estructura del document parcialment correcta, ajustada i no sempre 

precisa 10 

 

 



 

 

TMA/22/10 

Aporta de forma no sempre concreta ni exhaustiva, ni detallada, i no completa les propostes 

mediambientals 15 

Planifica les millores i dissenya l’equip de forma no sempre concreta ni exhaustiva ni detallada 

tot i que no completa 15 

Redacció i presentació, o estructura del document poc correcta  10 

 

TMA/22/06 

L’informe és incoherent i no s’ha treballat sobre la memòria justificativa NO APTE 

 

TMA/22/08 

No fa aportacions i està mal redactat NO APTE 

 

TMA/22/09 

L’informe parafraseja la memòria sense aportacions, t i no s’ha treballat sobre la memòria 

justificativa NO APTE 

 

Una vegada corregides totes les proves pràctiques, el tribunal se n’ha adonat que per error 

no ha recollit la relació del número de la prova amb l’aspirant que l’ha realitzada. És per 

això que s’ha procedit al contacte amb cada una de les persones aspirants, explicant la 

situació. 

 

El tribunal ha pogut verificar amb l’ajuda dels aspirants la identificació de l’autor/a de sis 

de les proves pràctiques. Respecte a les dues proves pendents, s’ha pogut localitzar als 

dos aspirants restants i s’ha acordat que es duria a terme la verificació de l’auditoria de 

les proves el dia 30 de novembre de 2022 a les oficines de la SAM.  

 

La relació del número de les proves queda de la següent manera: 

 

TMA/22/01 ANTONI FEBRER MESQUIDA 

TMA/22/03 CATALINA PASQUAL MAS 

TMA/22/05 FRANCISCA CARBONELL BAUZA 

TMA/22/07 CATALINA MARIA MAS MALONDRA 

TMA/22/10 PENDENT 

TMA/22/06 JOAN NICOLAU MATAS 

TMA/22/08 PENDENT 

TMA/22/09 ROSA MARIA SANCHÍS FORTEZA-REY 

 

 



 

Acords 

1. S’aproven per unanimitat  els criteris de correcció tal com queden reflectits en l’annex 

1.  

2. Es deixa constància de la següent relació entre el número de la prova pràctica i 

l’aspirant que l’ha realitzada: 

TMA/22/01 ANTONI FEBRER MESQUIDA 

TMA/22/03 CATALINA PASQUAL MAS 

TMA/22/05 FRANCISCA CARBONELL BAUZA 

TMA/22/07 CATALINA MARIA MAS MALONDRA 

TMA/22/10 PENDENT 

TMA/22/06 JOAN NICOLAU MATAS 

TMA/22/08 PENDENT 

TMA/22/09 ROSA MARIA SANCHÍS FORTEZA-REY 

 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

 

La secretària 

 

 

 

 

 

Carme Sansó Cabrer 

Vistiplau 

El president 

 

 

 

 

Francesc Grimalt Vigo 
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CORRECCIÓ PROVA PRÀCTICA  

 

Tal com es disposa en la clàusula sisena de les bases la prova es puntuarà amb un màxim de 75 punts, sent 

eliminats els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 40 punts. En el cas que es proposin varis 

supòsits pràctics, la puntuació de cada un d’ells s’indicarà en l’exercici entregat al candidat.  

Els criteris que es tindran en compte a l’hora d’efectuar la correcció de l’exercici, seran  

1. Contingut (coneixements sobre la matèria) 

2. Redacció i presentació (claredat i coherència) 

Cada un dels exercicis es valorarà damunt 75 punts, que es repartiran 60 punts respecte a contingut i 15 punts 

sobre redacció i presentació.  

Els 60 punts del contingut es repartiran de la següent manera: 

- Punt 1. Proposta de millores des d’un punt de vista mediambiental relacionades amb l’objecte de la 

prova i canvi climàtic.30 punts 

- Punt 2. Planificació general i econòmica de les millores presentades. Disseny equip feina. 30 punts 

Es tindrà en compte el domini que es tengui sobre les diferents matèries i l’aportació addicional que pugui 

realitzar.  

Els 15 punts de redacció i presentació valoren aquests aspectes, sobretot la claredat i la coherència. 

 

 

 

  



 

 

 

01 

Aporta de forma concreta, exhaustiva i detallada les propostes mediambientals ben relacionades dins el cos 

del document 30 

Planifica les millores i dissenya l’equip de forma concreta, exhaustiva i detallada 30 

Redacció i presentació, o estructura del document, correcta, ajustada i precisa  15 

 

 

03 

Aporta de forma exhaustiva, detallada i no sempre concreta, les propostes mediambientals ben relacionades 

dins el cos del document 25 

Planifica les millores i dissenya l’equip de forma exhaustiva, detallada i no sempre concreta 25 

Redacció i presentació, o estructura del document, correcta, ajustada i precisa  15 

 

 

05 

Aporta de forma no sempre concreta ni exhaustiva, però sí detallada tot i que no completa les propostes 

mediambientals ben relacionades dins el cos del document 20 

Planifica les millores i dissenya l’equip de forma no sempre concreta ni exhaustiva, però sí detallada tot i que 

no completa 25 

Redacció i presentació, o estructura del document poc correcta  5 

 

 

07 

Aporta de forma no sempre concreta ni exhaustiva ni detallada les propostes mediambientals, ben 

relacionades dins el cos del document 15 

Planifica les millores i dissenya l’equip de forma no sempre concreta ni exhaustiva ni detallada  20 

Redacció i presentació, o estructura del document parcialment correcta, ajustada i no sempre precisa 10 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

10 

Aporta de forma no sempre concreta ni exhaustiva, ni detallada, i no completa les propostes mediambientals

 15 

Planifica les millores i dissenya l’equip de forma no sempre concreta ni exhaustiva ni detallada tot i que no 

completa 15 

Redacció i presentació, o estructura del document poc correcta  10 

 

 

06 

L’informe és incoherent i no s’ha treballat sobre la memòria justificativa NO APTE 

 

 

08 

No fa aportacions i està mal redactat NO APTE 

 

 

09 

L’informe parafraseja la memòria sense aportacions, t i no s’ha treballat sobre la memòria justificativa NO 

APTE 

 

 



 

 

Annex a l’acta de sessió del Tribunal qualificador del procés de selecció de personal laboral 

eventual per a la provisió definitiva de dues places de tècnic de medi ambient per a 

l’Empresa de Serveis del Municipi de Manacor S.A.  

 

 

En data 29 de novembre de 2022 es dugué a terme la correcció de les proves pràctiques realitzades 

per les persones aspirants de les 12 a les 14hores.  

El tribunal se n’adonà que per error no va recollir la relació del número de la prova amb l’aspirant 

que la va realitzar i, per això, es va procedir al contacte amb cada una de les persones aspirants 

per tal de verificar cada una de les proves; entre les 14:00 i les 15:00h es varen realitzar totes les 

comunicacions.  

Quedaren pendents les verificacions de dues proves, fet que s’ha realitzat el dia d’avui, 30 de 

novembre de 2022, la primera a les 09:30 i la següent a les 10:15h d’aquest matí; quedant de la 

següent manera: 

TMA/22/01 ANTONI FEBRER MESQUIDA 

TMA/22/03 CATALINA PASQUAL MAS 

TMA/22/05 FRANCISCA CARBONELL BAUZA 

TMA/22/07 CATALINA MARIA MAS MALONDRA 

TMA/22/10 ANTONI PASTOR PONT 

TMA/22/06 JOAN NICOLAU MATAS 

TMA/22/08 LLUIS GALLEGO MAYOL 

TMA/22/09 ROSA MARIA SANCHÍS FORTEZA-REY 

 

Es per això que es deixa constància de la relació entre el número de la prova pràctica i l’aspirant 

que l’ha realitzada:  

TMA/22/01 ANTONI FEBRER MESQUIDA ***2338** 

TMA/22/03 CATALINA PASQUAL MAS ***1656** 

TMA/22/05 FRANCISCA CARBONELL BAUZA ***9284** 

TMA/22/07 CATALINA MARIA MAS MALONDRA ***8098** 

TMA/22/10 ANTONI PASTOR PONT ***1956** 

TMA/22/06 JOAN NICOLAU MATAS ***7186** 

TMA/22/08 LLUIS GALLEGO MAYOL ***7365** 

TMA/22/09 ROSA MARIA SANCHÍS FORTEZA-REY ***9285** 

 

 

Manacor, 30 de novembre de 2022 

 

La secretària 

 

 

 

 

 

Carme Sansó Cabrer 

Vistiplau 

El president 

 

 

 

 

Francesc Grimalt Vigo 
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