ANUNCI
El tribunal qualificador del procediment selectiu per a la cobertura com a personal laboral fix
d’una plaça de coordinador/a de cultura, mitjançant concurs oposició, en sessió celebrada
dia 25 de març de 2022, ha acordat fer públic, a l’annex adjunt, la relació de les persones
aspirants que han superat el primer exercici de la fase d’oposició, amb expressió de les
qualificacions obtingudes, així com la convocatòria per a la realització del segon exercici,
disposant la seva publicació al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament
(https://ajpollenca.sedelectronica.es) i al web de l’Ajuntament (https://ajpollenca.net).
D’acord amb l’establert a les bases, les persones interessades disposen d’un termini de tres
dies hàbils, comptat a partir del següent al de la publicació d’aquest anunci, per tal de
formular reclamacions o sol·licitar la revisió del seu primer examen davant el tribunal, que
hauran de sol·licitar o presentar per escrit a travès del registre d’entrada de l’Ajuntament.
En el cas que existeixin reclamacions o sol·licituds, l’acte de revisió d’examen tindrà lloc el
proper dia 1 d’abril de 2022, a les 08:00 h, a la sala de juntes de l’Ajuntament de Pollença
(carrer Calvari, 2 – planta 1ª - Pollença).
Es convoca als aspirants que han superat el primer exercici per a la realització del segon
exercici de la fase d’oposició, consistent en la confecció d’un projecte en relació amb el
contingut de l’annex I (temari específic) que figura a les bases específiques, el proper dia 1
d’abril de 2022, a les 08:30 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament de Pollença (carrer
Calvari, 2 -planta 1ª - Pollença)
Pollença, a la data de la signatura digital
La secretària del tribunal
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ANNEX: RESULTAT PRIMER EXERCICI
Relació de les persones aspirants que han superat el primer exercici de la fase d’oposició,
amb expressió de les qualificacions obtingudes:
Nº
1
2
3
4

PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

NOM

VELASCO
SERRA
VASALLO
RIVAS

PUIGROS
MORANTA
VILAR
LLOMPART

MARINA
ASSUMPTA
MAITE
MARGARITA

DNI
***3745**
***1888**
***6278**
***3804**

PUNTUACIÓ
14,84
13,04
13,00
10,88
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D’acord amb l’establert a la base sisena, el primer exercici s’ha puntuat amb un màxim de 20
punts, resultant eliminats els aspirants que no han obtingut una puntuació mínima de 10
punts.

