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ANUNCI

D’acord amb la base reguladora setena del procediment selectiu per a la creació d’una borsa de treball de 
la categoria de graduat/da social, per a nomenaments com a personal funcionari interí, en data 22 de 
setembre es va publicar el qüestionari de preguntes de la prova de la fase d’oposició i les respostes 
considerades com a correctes.

Finalitzat el termini de tres dies hàbils atorgats als aspirants, no s’han produït impugnacions i/o 
al·legacions a les preguntes i respostes, raó per la qual la puntuació de la fase d’oposició es pot 
determinar de manera provisional, perquè els aspirants puguin presentar al·legacions que hauran de 
versar únicament sobre la recompte realitzat de les preguntes i el càlcul de la qualificació obtinguda. El 
termini de presentació és de tres dies hàbils des de l’endemà de la publicació en la web.

D’altra banda, el Tribunal Qualificador, a l’empara de l’article 57 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú a les administracions públiques, ha decidit acumular el tràmit 
corresponent a la fase de concurs de mèrits.

D’aquesta manera, en la sessió núm. 2, de 22 de setembre de 2022, juntament amb la correcció de la fase 
d’oposició, s’ha procedit a la valoració provisional dels mèrits al·legats, atorgant el mateix termini de tres 
dies hàbils perquè els aspirants puguin al·legar contra la valoració provisional realitzada.

ANNEX

RELACIÓ PROVISIONAL D’ASPIRANTS APTES, AMB LES QUALIFICACIONS PROVISIONALS ATORGADES EN 
LES FASES D’OPOSICIÓ I CONCURS DE MÈRITS.

FASE 
OPOSICIÓ FASE DE CONCURS

NIF/NIE  NOM LLINATGES Qualificació
Formació 

acad.
Cursos 

formatius

Experiència 
categoria 

professional 
Graduat Social 

o anàloga Català

Total 
fase 

concurs

Total 
concurs-
oposició

182****6F MARIA GABRIELA RIERA FEMENIES 52,8813 2,5 5 12,5 1 21 73,8813

431****9H MARIA VICTÒRIA CALAFAT LLABRÉS 45,1047 1,5 5 12,5 0 19 64,1047

431****9P MARIA DELS ÀNGELS BARCELÓ GUASP 40,4387 0 5 12,5 0 17,5 57,9387

417****5X JOSEP CARRERAS TALTAVULL 41,2163 5 5 0 2,5 12,5 53,7163

Alcúdia, 28 de setembre de 2022

La presidenta del Tribunal Qualificador

Maria Suau Juan

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 9f592ec61870427cb22e08603539efc6001

Url de validació https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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