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Diligència per fer constar la Nota d’aclariment de l’acta Acta núm. 3 del Tribunal qualificador 
del procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’auxiliars administratius 
de l’Ajuntament d’Alcúdia.

El Tribunal realitza el següent aclariment respecte de les variacions en les puntuacions i 
nombre d’aspirants que han superat  la fase d’oposició que figuren en l’acta de la sessió núm. 
3 del procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’auxiliars administratius, 
publicada a la pàgina web de l’Ajuntament d’Alcúdia el passat 28 d’agost de 2019:

1) D’acord amb les bases de la convocatòria del present procés selectiu, un cop 
publicades les puntuacions inicials de la fase d’oposició, aquest tribunal va atorgar un 
termini de tres dies per a que els aspirants que van participar en dita prova poguessin 
formular al·legacions a l’examen o bé sol·licitar la revisió del mateix.

2) Analitzades les al·legacions formulades, aquest tribunal va acordar estimar la 
impugnació enfront  de la pregunta 30 de l’examen, acordant atorgar la puntuació 
total de dita pregunta –1,75 punts – a tots els aspirants presents a la prova, pels 
motius expressats en la pròpia acta 3.

3) Així mateix, es va portar a terme la revisió d’examen respecte dels aspirants que ho 
van sol·licitar.

4) D’acord amb les anteriors consideracions, el tribunal va procedir a la correcció de les 
puntuacions inicials de la fase d’oposició, fent públic el llistat d’aspirants que van 
resultar definitivament APTES a la fase d’oposició. 

5) Atès que es va donar per bona la pregunta 30 a tots els aspirants, es van produir 
variacions en les puntuacions inicials i, en conseqüència,  ha augmentat el nombre 
d’aspirants APTES.

Efectuats els anteriors aclariments, cal advertir que els aspirants interessats en la revisió 
i/o audiència dels resultat de la fase de concurs ho hauran de sol·licitar per escrit a través 
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del registre d’entrada de l’Ajuntament mitjançant instància dirigida a aquest Tribunal, i en 
el termini de tres dies des de la publicació de l’acta 3a del tribunal, es a dir, fins el proper 
dilluns dia 2 de setembre.

Alcúdia, a data de la signatura

El Secretari
Joan Seguí Serra
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