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2018/00006438M

Procediment:

Borsí interins TAG – Notes provisionals part II (pràctica) borsí interins TAG

RECURSOS HUMANS (JCV)

Assumpte: Qualificacions provisionals part II (prova pràctica) borsí TAG
El Tribunal qualificador del concurs oposició convocat per a conformar un borsí d’interins de Tècnic de
l’Administració General de l’Ajuntament de Marratxí, en reunió de data 4 de febrer de 2020, ha acordat els
següents resultats provisionals de la segona part (prova pràctica) de la prova teòrica pràctica del procés
selectiu convocat.
Qualificacions provisionals dels aspirants que han superat la prova pràctica:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Busquets Pastor, Marta (434xxxxxK). 24,00 Punts.
Fernández Lobete, Rosa María (430xxxxxK). 26,00 Punts.
Ferragut Mayrata, Antoni (431xxxxxH). 24,50 Punts.
García García, Gemma (431xxxxxH). 29,00 Punts.
Irles Prunes, Ingrid (431xxxxxB). 29,50 Punts.
Mayoral Zazo, Pedro (431xxxxxQ). 33,50 Punts.
Oliveira de Xavier, Sarah (498xxxxxK). 26,50 Punts.
Perelló Zarza, Silvia (431xxxxxF). 20,50 Punts.
Ramis Coll, Jaume Albert (431xxxxxW). 19,00 Punts.
Ribot Bautista de Lisbona, Xavier (430xxxxxP). 36,50 Punts.
Romero Jordan, Maig (431xxxxxK). 23,50 Punts.
Tramullas Salom, Catalina Isabel (430xxxxxK). 29,50 Punts.

Únicament figuren al llistat els aspirants, que d’acord amb la convocatòria, hagin obtingut el mínim de 18 punts
necessaris per realitzar la mitjana amb la nota de la primera part (prova tipus test).
S’estableix un termini de tres dies hàbils comptadors del dia següent al de la publicació al tauler d’edictes
electrònic de personal (seu electrònica de l’Ajuntament de Marratxí) per efectuar al·legacions a les
qualificacions provisionals de la prova, autoritzant-se al president del Tribunal per a que en el supòsit de no
presentar-se reclamacions en termini pugui publicar automàticament el llistat de qualificacions definitives
corresponents.
El President del Tribunal qualificador,
Marratxí, 4 de febrer del 2020
El Tècnic d'Administració General,

Jaume Canyelles Veny
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