
 
 
 
 

 

 
 
Acta de reunió per a la valoració de mèrits de la fase de concurs del procés selectiu 
per concurs-oposició –Taxa de reposició OPO 2018- de Tècnic mitjà en habitatge.- del 
Patronat.  
 
 
El dia 18 de gener de 2023, es reuneixen a la Sala de reunions del Patronat Municipal 
de l’Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris, els membres del Tribunal per a 
continuar valorant els mèrits de la fase de concurs del procés selectiu per concurs -
oposició de Tècnic mitjà en habitatge que es relacionen a continuació: 
 
Presidenta: Nancy Kerr Andreu 
Secretària: Maria Antonia Salas Matheu 
Vocals: Maria Antonia Palmer, Sylvia Bonet Grau. 
El Tribunal va iniciar les sessions de valoració el dies 12 i 17  de gener de 2023, i a la 
sessió de dia 12 el vocal assistent va ser Alberto del Álamo Cuadrado, per jubilació de 
Ignacio Perez de Lis, mentre que no hi va assistir Sylvia Bonet. 
A totes les sessions hi ha hagut el quòrum necessari d’acord a les directrius de 
constitució del Tribunals de selecció de l’ajuntament de Palma. 

 
 
La Presidenta obre la sessió que té com objecte finalitzar el procés de valoració dels 
mèrits i el·laborar la llista provisional de la puntuació de la fase de concurs (annex). 
 
El Tribunal adopta per unanimitat els següents criteris de valoració complementaris a 
l’establert a les bases: 
1. No s’ha valorat l’experiència professional anterior a la data d’obtenció del títol 
habilitant per a la plaça objecte de la convocatòria. 
2. No s’ha valorat l’experiència professional que no es correspon amb la 
categoria, funcions i atribucions pròpies de la plaça convocada. 
3. No s’ha valorat la experiència professional com a autònom si no ha estat 
acompanyada de documentació acreditativa de les funcions exercides i/o feines 
realitzades (factures, certificat de visat, certificació de col·laboració, etc). 
 
S’acorda la publicació de la present acta amb l’annex a la pàgina web del Patronat. 
 
S’informa als aspirants que disposen de tres dies hàbils a partir de l’endemà de la 
publicació de la present acta per a presentar per escrit al Registre General del 
Patronat, observacions o reclamacions. 
 



Y sense més assumptes que tractar, una vegada complert l’objecte de la sessió, la 
presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretaria estenc aquesta acta. 
 
 
 

La Secretària,        La Presidenta, 
Maria Antònia Salas.      Nancy Kerr. 
 
 
 
Vocals: 
 
 
Maria Antonia Palmer.      Sylvia Bonet Grau.  
 
 
 
 
Alberto del Álamo Cuadrado 
 
 
 
 

*Es fa constar que la versió original està signada per les persones que hi intervenen. 



ANNEX I. LLISTA PUNTUACIO PROVISSIONAL DE MÈRITS. TAXA 
REPOSICIÓ. TÈCNIC MITJÀ EN HABITATGE 
 
 

      

LLINATGE 1 LLINATGE 2 NOM DNI 

TOTAL 
EXPERIÈNCIA 
PROFESSIONAL 

TOTAL 
FORMACIÓ 
ESPECIFICA 

TOTAL ALTRE 
FORMACIO 

TITULACIONS 
ACADEMIQUES 

TOTAL 
Llèngua 
catalana 

TOTAL 
mèrits 

MONCADAS NICOLAU  MARIA  ***1768** 6,00 1,09 0,27 0,00 0,00 7,36 

RAMIS VELLIBRE FRANCISCO JAVIER ***3975** 0,70 0,77 0,06 1,00 0,00 2,53 

ROMAGUERA PIZA MARIA DEL MAR ***5141** 6,00 4,07 3,00 4,33 1,50 18,90 

LOPEZ VEGA MIGUEL ***4529** 1,10 0,00 0,25 0,00 1,00 2,35 

BORRAS ROIG MARIA EVA ***2177** 6,00 3,55 0,41 2,00 1,00 12,96 

GARCIA  OCETE JESUS ***0438** 6,00 0,79 2,82 1,00 1,00 11,61 

SENDRA FERRER JOSE LUIS ***0673** 6,00 2,70 0,72 3,00 1,00 13,42 

MUÑOZ FAUS MARIA DEL MAR ***1873** 0,80 0,21 1,50 6,00 1,00 9,51 

 


