ANUNCI
El Tribunal Qualificador del procediment selectiu per a l’accés com a personal funcionari de
carrera, per torn lliure, d’una plaça de tècnic d’administració general, mitjançant oposició, en
sessió celebrada dia 23 de juny de 2022, i una vegada conclòs l’acte de revisió del segon
exercici, ha acordat fer públic els següents pronunciaments:
PRIMER.- Aprovar la relació definitiva de les persones aspirants que han superat el segon
exercici de l’oposició, amb expressió de les qualificacions definitives obtingudes:
DNI
***0173**
***7835**
***9742**

LLINATGES I NOM
PRATS MORRO MARC
CAIMARIS ALBALA FRANCISCO BERNABE
FERRAGUT MAYRATA ANTONI

QUALIFICACIÓ
8,300
5,200
5,200

SEGON.- Publicar aquest acord 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 aquest acord, 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.
TERCER.- Convocar als aspirants que han superat el segon exercici per a la realització del
tercer exercici de l’oposició el proper dia 22 de juliol de 2022, a les 10,00 hores, a la sala
de plens de l’Ajuntament de Pollença (carrer Calvari, 2 – planta 1ª (07460) Pollença).
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