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EXPEDIENT:
TIPUS: SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI CARRERA
TÍTOL: PROCEDIMENT SELECTIU PER PROVISIÓ DE DUES PLACES DE TÈCNIC
D'AMINISTRACIÓ GENERAL, FUNCIONARI DE CARRERA DE L’AJUNTAMENT
D’ALCÚDIA .
ÒRGAN COMPETENT: BATLIA

ANUNCI
El Tribunal Qualificador del procediment selectiu per a la provisió de dues places de
tècnic d'administració general de l’Ajuntament d’Alcúdia, funcionari de carrera, per torn
lliure, mitjançant concurs-oposició, reunit en data 9 de juny de 2021, ha pres els
següents acords:
1.- Fer pública la relació completa provisional de les persones aspirants que han
superat el segon exercici de la fase d’oposició, amb expressió de les qualificacions
obtingudes:
NOM I COGNOMS
MARIO SIERRA ALZAMORA
SEBASTIÀ GALLARDO DE ARRIBA

1
2
3

RAUL CABRERA BESTARD

DNI
**521**1*
18**4**2*
****532*T

CALIFICACIÓ SEGON
EXERCICI
12’65
12’54
12’52

D’acord a la Base Setena, el segon exercici s’ha puntuat amb un màxim de 25 punts,
essent eliminats els aspirants que no han obtingut una puntuació mínima de 12,5
punts.
2.- D’acord amb l’establert a les bases, els interessats disposen de tres dies hàbils
des de la publicació dels resultats de la prova, per tal de sol·licitar revisió d’examen o
formular al·legacions o reclamacions, que hauran de sol·licitar o presentar a través del
registre d’entrada de l’Ajuntament, dirigides a aquest Tribunal.

Alcúdia, en data de la signatura electrònica
El Secretari del Tribunal
Joan Segui Serra

Joan Seguí Serra
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En el cas que existeixin sol·licituds, l’acte de revisió d’examen tindrà lloc el proper
dia 16 de juny a les 16,00 hores, a les dependències de l’Ajuntament, al Carrer Major,
9.
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