Expedient núm.: 4176/2020
Anunci del tribunal qualificador

ANUNCI
El tribunal qualificador del procediment selectiu per a la cobertura com a personal laboral fix
d’una plaça de tècnic/a d’educació, mitjançant concurs oposició, en sessió celebrada dia 23
de juny de 2022, als efectes de la revisió del segon exercici i la realització i avaluació del
tercer exercici, ha procedit, en primer lloc, a la revisió del segon exercici sol·licitada per
l’aspirant Sra. M. Dolores Naranjo Saavedra ( 2022- E.RE 3641) dins el tràmit concedit a dit
efecte i, una vegada realitzat l’anàlisi de les al·legacions, documents i justificacions
presentats per l’aspirant, i efectuada la pertinent deliberació, el tribunal va acordar emetre
els següents pronunciaments:
Primer.- Desestimar l’al·legació presentada per la interessada Sra. Naranjo Saavedra
( 2022-E- RE 3641)
Segon.- Fer pública que cap de les persones aspirants han superat el tercer exercici de la
fase d’oposició.
Tercer.- 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 tercer exercici davant el tribunal,
que hauran de sol·licitar o presentar per escrit a través del registre de l’Ajuntament.
En el cas que existeixin reclamacions o sol·licituds, l’acte de revisió tindrà lloc el proper dia
14 de juliol de 2022, a les 10:00 h, a la sala de juntes de l’Ajuntament de Pollença (carrer
Calvari, 2 – planta 2ª - Pollença).
Quart.- Que es notifiqui el contingut de l’acta respecte els acords adoptats a la Sra. M.
Dolores Naranjo Saavedra, amb expressió dels recursos que siguin procedents.
Pollença, a la data de la signatura digital
La secretària del tribunal
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