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 10 de juny de 2022, ha acordat fer públic, a l’annex adjunt, la relació
completa provisional de les persones aspirants que han superat el segon exercici de la fase
oposició, amb expressió de les qualificacions obtingudes, i disposar 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/ofertes-ocupació-pública)
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’aquesta qualificació del segon
exercici en el tauler d’anuncis, per efectuar les reclamacions oportunes o sol·licitar la revisió
del seu examen davant el tribunal, que hauran de formular o presentar per escrit al registre
d’entrada de l’Ajuntament.

Pollença, en data de la signatura electrònica
La secretària del tribunal
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Expedient núm.: 678/2021
Anunci del tribunal qualificador
Procediment: Procediment selectiu per a l’accés com a personal funcionari de carrera d’una plaça de
tècnic d’administració general

ANNEX: QUALIFICACIÓ SEGON EXERCICI
Relació provisional de les persones aspirants que han superat el segon exercici de la fase
d’oposició, de caràcter obligatori i eliminatori, amb expressió de les qualificacions
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
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Conformement la base sisena de la convocatòria, aquest exercici es qualifica de 0 a 10
punts, i per aprovar serà necessari obtenir com a mínim 5 punts.

