
Referència: 2020/00007406C

Procediment: Processos selectius de personal / Oficial llanterner funcionari de carrera

RECURSOS HUMANS (JCV) 

Assumpte: Valoracions provisionals fase concurs i primer exercici oficial llanterner

El Tribunal qualificador del concurs oposició convocat per a cobrir, mitjançant funcionari de 
carrera, un lloc de feina d’oficial llanterner de l’Ajuntament de Marratxí, en reunió de data 23 
de febrer de 2022, ha acordat les següents valoracions provisionals de la fase de concurs i 
qualificacions provisionals del primer exercici (prova tipus test) del procés selectiu convocat.

Valoracions provisionals de la fase de concurs:

E.PROFESS. T.ACADÈM. C.PROFESS. FORMACIÓ CATALÀ A.LLENG. TOTAL

ARROYO PINA, BORJA --- 1,60 0,25 --- 0,30 --- 2,15 

BERNAD LOSADA, EUGENIO 3,52 0,80 1,00 2,00 0,30 --- 7,62 

BETETA GALINDO, PEDRO J. 4,62 0,80 1,00 --- 0,30 --- 6,72 

GARCÍA DOMÍNGUEZ, JOSÉ F. 3,42 --- 0,50 2,00 --- --- 5,92 

MALAGÓN ÁLVAREZ, JUAN P. 4,24 0,40 1,00 0,55 0,30 --- 6,49 

RODRÍGUEZ RAMÍREZ, JOSÉ R. 4,70 0,80 1,00 --- 0,30 --- 6,80 

Qualificacions provisionals dels aspirants que han superat el primer exercici (prova teòrica 
tipus test):

1. Arroyo Pina, Borja (4317xxxxK). 15,625 Punts.
2. Bernad Losada, Eugenio (4309xxxxM). 18,125 Punts.
3. Beteta Galindo, Pedro José (4312xxxxX). 11,500 Punts.
4. García Domínguez, José Félix (4305xxxxB). 12,875 Punts.
5. Malagón Álvarez, Juan Pedro (4314xxxxM). 13,500 Punts.
6. Rodríguez Ramírez, José Raúl (4312xxxxK). 14,625 Punts.

S’estableix un termini de tres dies hàbils, comptadors de l’endemà de la publicació del 
present edicte al tauler d’edictes electrònics de l’Ajuntament de Marratxí (seu electrònica), 
per a que les persones interessades puguin efectuar al·legacions a les valoracions 
provisionals de la fase de concurs i a les qualificacions provisionals del primer exercici, 
autoritzant-se a la presidenta del Tribunal per a que en el supòsit de no presentar-se 
reclamacions en termini pugui publicar automàticament el llistat de qualificacions definitives 
corresponents.

Així mateix, es fixa la data de celebració del segon exercici (prova pràctica) pel proper 
dilluns 28 de març de 2022 a les instal·lacions de la Brigada de manteniment de la via 
pública (Camí de Son Ametler s/n 07141 Marratxí).

a) Primer torn 10:00 hores. Aspirants: Arroyo Pina, Bernad Losada i Beteta Galindo.
b) Segon torn 11:30 hores. Aspirants: García Domínguez, Malagón Álvarez i Rodríguez 

Ramírez.



La Presidenta del Tribunal qualificador,


