
Referència: 2020/00007406C

Procediment: Processos selectius de personal / Oficial llanterner funcionari de carrera

RECURSOS HUMANS (JCV) 

Assumpte: Valoracions definitives fase concurs i primer exercici oficial llanterner

El Tribunal qualificador del concurs oposició convocat per a cobrir, mitjançant funcionari de carrera, 
un lloc de feina d’oficial llanterner de l’Ajuntament de Marratxí, en reunió de data 21 de març de 
2022, ha acordat les valoracions definitives de la fase de concurs i les qualificacions definitives del 
primer exercici (prova tipus test) en els termes següents:

a) Valoracions definitives de la fase de concurs.

En relació a les valoracions provisionals de la fase de concurs s’ha presentat una única al·legació 
(Registre general d’entrada núm. 3539/2022) a la qual es reclama la manca de valoració d’un període 
de serveis prestats en règim d’autònom epígraf fontaneria per part d’una de les persones aspirants, 
aportant certificació de vida laboral a la qual es reflexa l’activitat que es desenvolupava (4322 
Fontaneria) durant el temps en que va romandre en la situació d’autònom. Una vegada debatut 
sobre l’assumpte el Tribunal ha acordat per unanimitat estimar l’al·legació presentada valorant el 
període de serveis prestats al·legat i en conseqüència s’addicionen 4,36 punts a l’apartat de serveis 
prestats, que passa d’un total de 3,52 a un total de 7,88 punts.

E.PROFESS. T.ACADÈM. C.PROFESS. FORMACIÓ CATALÀ A.LLENG. TOTAL

ARROYO PINA, BORJA --- 1,60 0,25 --- 0,30 --- 2,15 

BERNAD LOSADA, EUGENIO 7,88 0,80 1,00 2,00 0,30 --- 11,98 

BETETA GALINDO, PEDRO J. 4,62 0,80 1,00 --- 0,30 --- 6,72 

GARCÍA DOMÍNGUEZ, JOSÉ F. 3,42 --- 0,50 2,00 --- --- 5,92 

MALAGÓN ÁLVAREZ, JUAN P. 4,24 0,40 1,00 0,55 0,30 --- 6,49 

RODRÍGUEZ RAMÍREZ, JOSÉ R. 4,70 0,80 1,00 --- 0,30 --- 6,80 

b) Qualificacions definitives del primer exercici.

En relació a les qualificacions provisionals del primer exercici s’ha presentat una única al·legació 
(Registre general d’entrada núm. 3375/2022) en relació a les preguntes núm. 28 i núm. 29 del primer 
exercici.

En aquest sentit, una vegada debatut sobre l’assumpte, el Tribunal qualificador ha acordat el 
següent:

Estimar les al·legacions presentades en relació a la pregunta núm. 28 del primer exercici, tota 
vegada que s’ha comprovat que la definició de soldadura forta recollida al Reial Decret 
552/2019 (“3.5.4 Unión por soldadura fuerte. Unión obtenida por ensamblado de partes 
metálicas mediante aleaciones que funden en general a una temperatura de fusión superior o 
igual a 450 ºC, pero por debajo de la temperatura de fusión de las partes unidas.”) recull com 



a resposta correcta la temperatura superior a 450 ºC i, en conseqüència, la resposta correcta 
de la pregunta núm. 28 passarà a ser la resposta b) 450ºC i no la resposta considerada 
inicialment com a correcta que era la resposta c) 500ºC.

Estimar l’al·legació presentada en relació a la pregunta núm. 29 del primer exercici, tota 
vegada que no queda clara quina es la resposta correcta a la pregunta formulada ja que hi ha 
discrepàncies entre la distinta normativa aplicable i entre els distints manuals d’estudi 
existents en la matèria, i en conseqüència, el Tribunal acorda substituir la pregunta errònia 
núm. 29 per la primera pregunta de reserva (pregunta núm. 41).

1. Arroyo Pina, Borja (431xxxxxK). 15,625 Punts.
2. Bernad Losada, Eugenio (430xxxxxM). 18,125 Punts.
3. Beteta Galindo, Pedro José (431xxxxxX). 12,750 Punts.
4. García Domínguez, José Félix (430xxxxxB). 14,125 Punts.
5. Malagón Álvarez, Juan Pedro (431xxxxxM). 14,125 Punts.
6. Rodríguez Ramírez, José Raúl (431xxxxxK). 14,500 Punts.

Finalment s’acorda la data de celebració del segon exercici (prova pràctica) pel proper dilluns 28 de 
març de 2022 a les instal·lacions de la Brigada de manteniment de la via pública (Camí de Son 
Ametler s/n 07141 Marratxí), si bé la prova es realitzarà per tots els aspirants en un únic torn a les 
11:00 hores.

Actuarà com a assessor del tribunal qualificador per a la realització del segon exercici (prova pràctica) 
el Sr. Sebastià Julià Rodríguez, enginyer tècnic al servei de l’Ajuntament de Marratxí.

La Presidenta del Tribunal qualificador,


