ANUNCI
El tribunal qualificador del procediment selectiu per al nomenament de funcionari interí,
adscrit a l’execució de programa de caràcter temporal, d’un/a tècnic d’administració general
mitjançant concurs-oposició, en sessió celebrada dia 23 de maig de 2022, ha acordat fer
públic els següents pronunciaments:
PRIMER.- Estimar la reclamació següent:
- Reclamació núm. 2022-E-RE-3048 de dia 19 de maig, presentada per la senyora Maria
Neus Vidal Bustamante, atès que revisada la plantilla de correcció de les preguntes de
l’examen es constata que la resposta correcta a la pregunta número 47 formulada és
l’opció d) envers de la indicada a la plantilla publicada (opció a)) conformement estableix la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local al seu article 26.1 b). Així
mateix fer constar la rectificació material de la resposta d’aquesta pregunta a la plantilla de
correcció publicada a la pàgina web municipal.
I, fent extensiva la revisió de la pregunta número 47 respecte les respostes / opcions
assenyalades per tots els aspirants a la mateixa en el primer exercici, en conseqüència:
SEGON.- Aprovar la relació definitiva de les persones aspirants que han superat el primer
exercici de l’oposició, amb expressió de les qualificacions definitives obtingudes:
Nº
1
2
3
4

DNI
***3905**
***4066**
***1715**
***6237**

LLINATGES I NOM
BINIMELIS FELIU JERÒNIA MARIA
VIDAL BUSTAMANTE MARIA NEUS
CAMPINS PALOU ESPERANÇA
MARQUÉS CIFRE JAIME

QUALIFICACIÓ
8,136
5,870
5,342
5,274

TERCER.- Publicar aquests acords al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament .
(ajpollenca.sedelectronica.es) i al web municipal (ajpollenca.net/ca/ofertes-ocupaciópública), fent saber que contra aquests acords, que no posen fi a la via administrativa, els
aspirants podran interposar, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la
publicació, recurs d’alçada davant el batle, com òrgan competent per resoldre. Tot això de
conformitat amb l’establert en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense perjudici d’exercitar
qualsevol altre acció que estimin pertinent.
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QUART.- Convocar als aspirants que han superat el primer exercici per a la realització del
segon exercici de l’oposició el proper divendres dia 3 de juny de 2022, a les 09,30 hores, a
la sala de plens de l’Ajuntament de Pollença (carrer Calvari, 2 – planta 1ª (07460) Pollença).

Pollença, a la data de la signatura electrònica
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