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 10 de juny de 2022 i una vegada
conclòs l’acte de revisió del segon exercici, amb l’assistència de l’aspirant opositor que ha
presentat sol·licitud de revisió d’examen en el termini establert a dit efecte (Sol·licitud núm.
2022-E-RE-2793 de dia 9 de maig), ha adoptat els següents acords:
PRIMER.- Aprovar i fer pública la relació definitiva de les persones aspirants que han
superat el segon exercici de l’oposició, amb expressió de les qualificacions definitives
obtingudes:
Nº
1
2

DNI
***1715**
***3905**

LLINATGES I NOM
CAMPINS PALOU ESPERANÇA
BINIMELIS FELIU JERÒNIA MARIA

QUALIFICACIÓ
14,000
12,600

SEGON.- Fer pública la puntuació total de la fase d’oposició de les persones aspirants que
han superat aquesta fase:
Nº

LLINATGES I NOM

DNI

PRIMER
EXERCICI

SEGON
EXERCICI

1
2

BINIMELIS FELIU JERÒNIA MARIA
CAMPINS PALOU ESPERANÇA

***1715**
***3905**

8,136
5,342

12,600
14,000

PUNTUACIÓ
TOTAL
20,736
19,342

TERCER.- Per a la presentació dels mèrits, els interessats disposen d’un termini de deu dies
hàbils comptats des del dia següent a la publicació d’aquest llistat definitiu de les persones
aspirants que han superat la fase d’oposició al tauler d’anuncis de la seu electrònica de
l’Ajuntament
(https://ajpollenca.sedelectronica.es)
i
al
web
municipal
(ajpollenca.net/ca/ofertes-ocupació-pública).
D’acord amb l’establert a les bases, els interessats hauran d’al·legar i acreditar els mèrits de
conformitat amb l’establert a la base sisena (fase de concurs) de les bases específiques
d’aquesta convocatòria. Només es reconeixeran i seran objecte de valoració els mèrits
obtinguts fins a la data de publicació de la convocatòria d’aquest procès selectiu en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm.163 /2021 de 25 de novembre).

Pollença, a la data de la signatura
La secretària del tribunal qualificador
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