CONVOCATÒRIA D’AUXILIAR D’INTERNAT
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ANUNCI DE LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A LES
PREGUNTES DE LA SEGONA PROVA DE LA FASE D’OPOSICIÓ DE LA
CONVOCATÒRIA D’AUXILIAR D’INTERNAT DEL GRUP AP D’ADMINISTRACIO
ESPECIAL, PER TORN LLIURE, CONVOCADA MITJANÇANT EL DECRET DE
PRESIDÈNCIA NÚM. 2018/821, DE DATA 24/10/2018, I PUBLICACIÓ DE LA
QUALIFICACIÓ PROVISIONAL DE LA FASE D’OPOSICIÓ
La segona prova de la fase d’oposició de la convocatòria d’auxiliar d’internat va tenir lloc el
dia 12 de novembre de 2019 i ha transcorregut el termini de 3 dies hàbils establert en les
bases, a efectes que els aspirants poguessin realitzar impugnacions a les preguntes.
El tribunal ha revisat els tres escrits presentats i la valoració de les al·legacions és la
següent:
Pregunta 9 (impugnada per P.A.M.)
Es considera correcta. La resposta c) sempre s’ha de realitzar en una neteja en canvi la
resposta b) dependrà de les circumstàncies (en una neteja a fons o quan es faci net
l’aparell). Per tant de les quatre respostes la c) és la única que compleix totalment amb
l’enunciat.
Pregunta 14 (impugnada per P.A.M.)
Es considera correcta. Entre les respostes n’hi ha una que clarament no correspon a
tasques de l’operari de neteja-cuina que és la b). En relació a la resposta c) es considera
que estan incloses dins les feines a realitzar per l’operari de neteja-cuina la de desmuntar el
carro i guardar una part del material que ha sobrat (tot i que el menjar l’ha de guardar el
personal específic de cuina). Per tant de les quatre respostes la b) és la única que compleix
totalment amb l’enunciat.
Pregunta 15 (impugnada per P.A.M.)
Es considera correcta. La resposta que clarament és correcte és la d) ja que és una feina de
superior categoria a la de l’auxiliar d’internat. De la resposta c) es considera que sí és funció
de l’auxiliar d’internat pelar patates i fer la preparació inicial dels purés en la part consistent
en anar a cercar els productes, fer-los net i tallar-los (tot i que la resta de la preparació
correspongui al personal específic de cuina). Per tant de les quatre respostes la d) és la
única que compleix totalment amb l’enunciat.
Pregunta 19 (impugnada per P.A.M.)
Es considera correcta. Amb caràcter general la baieta s’ha de fer net amb aigua i sabó. En
casos excepcionals es poden emprar altres productes, però en aquest cas l’enunciat no ho
especifica.
Pregunta 27 (impugnada per M.E.F. i P.A.M.)
Es considera correcta ja que la resposta b) inclou a tots els treballadors que fan feina al
servei. Si fos la resposta c) es deixaria fora al cap de manteniment, que evidentment és una
de les persones que també han de registrar les avaries i els desperfectes.

Pregunta 28 (impugnada per J.G.L.)
Es considera que s’ha d’anul·lar ja que la normativa sobre residus es pot interpretar d’una
manera més àmplia a com ho havia fet el tribunal. La pregunta està realitzada d’una manera
general i per tant serien vàlides les respostes b), c) i d). En cas de que s’hagués fet la
pregunta més específica (residus sanitaris) sí que seria correcte la resposta c).
Per tant després d’estudiar les al·legacions presentades pels aspirants a les preguntes de
la segona prova de la fase d’oposició, s'ha resolt anul·lar la pregunta núm 28 i substituir-la
per la pregunta de reserva núm. 31.
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Així mateix, es fa pública la llista provisional de les puntuacions de la prova teòrica i la prova
pràctica de la fase d’oposició, que és la següent:
COGNOMS, NOM

DNI/NIE

Prova teòrica Prova pràctica Puntuació total
màx. 10 punts màx. 18 punts màx. 28 punts

ALLES MARQUES, PILAR

***3775**

7,58

11,55

19,13

CARDONA SEGUI, MARIA

***9307**

7,08

12,60

19,68

ENSEÑAT PONS, VICTORIA

***9897**

8,17

14,40

22,57

ESBERT FLORIT, MARIA

***9831**

5,33

9,60

14,93

FERRA MARTI, NEUS

***0861**

5,42

N/S

N/S

FERRANDO PONS, CARLOTA

***0128**

7,08

13,65

20,73

GILABERT QUINTAS, ALBERT

***2449**

5,67

11,25

16,92

GOMILA GRANDIO, FERNANDO

***9906**

5,42

N/S

N/S

GUERRA LOBÓN, JUAN

***9707**

8,25

15,00

23,25

LLABRÉS CARRETERO, ANTONIA

***9972**

9,25

15,75

25,00

MUÑIZ LINARES, EVA

***7980**

5,83

10,05

15,88

PÉREZ ESCANERO, CAROLINA

***0574**

7,75

16,65

24,40

PEREZ RODRIGUEZ, RAQUEL

***0445**

6,83

11,25

18,08

PONS JUSTO, CLARA MARIA

***3833**

5,50

10,05

15,55

PONS CAMPS, MONICA

***0368**

7,83

N/S

N/S

PONS CARDONA, MARGARITA

***9645**

6,42

10,20

16,62

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, IRENE

***8429**

8,00

11,25

19,25

SUSIERRA GUILLEN, MARIA SONIA

***1298**

6,17

10,65

16,82

VINENT SINTES, FRANCISCA

***9679**

7,08

15,00

22,08

N/S: NO SUPERA

La puntuació mínima total per superar la fase d’oposició és 14 punts
De conformitat amb la base 7.7.1 de les bases generals, es concedeix un termini de TRES
DIES HÀBILS, a partir de l’endemà d’haver-se publicat les puntuacions provisionals, per
revisar-les, formular al·legacions o dirigir reclamacions al Tribunal.
En el cas que no es presenti cap al·legació, s'elevarà a definitiva la llista provisional
d’aprovats en la fase d’oposició.

Els aspirants que han superat la fase d’oposició disposen d’un termini de DEU DIES
HÀBILS per presentar els mèrits de la fase de concurs, comptats a partir de l’endemà de
la publicació d’aquest edicte.
Els mèrits es podran presentar, preferiblement, de forma telemàtica a través de la web
http://oposicions.cime.es (presentació de mèrits) mitjançant el portal Carpeta Ciutadana.
Tanmateix, es podran presentar de manera presencial a travès de les dependències del
CIM o d’acord amb allò que preveu la Llei de procediment administratiu. El Servei d’Atenció
Ciutadana del CIM disposa d’un servei especial per a aquelles persones que optin per la
forma presencial.
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Contra les resolucions i els actes de tràmit d'aquest tribunal, si aquestes decideixen
directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar
el procediment, produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims,
es pot interposar recurs d'alçada, en el termini d’un mes, davant el conseller executiu del
Departament de Serveis Generals.
Signat a Maó, en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document
El secretari del Tribunal

Jordi Torrent Torroja
20/11/2019 10:54:24
Firma
Maó

