
 

 
 
En relació al procés selectiu de la convocatòria per oposició pel torn lliure de 36 places 

d’auxiliar administratiu/va corresponents a la taxa de reposició i de la convocatòria per 

concurs oposició pel torn lliure de 26 places d’auxiliar administratiu/va corresponents 

a la taxa addicional d’estabilització de l’Ajuntament de Palma i una vegada realitzades 

les consultes pertinents, s’informa que: 

 

1.- Dia 8 de març de 2021 va acabar el termini de presentació d’instàncies per 

participar a les esmentades convocatòries. 

2.- Segons allò establert a les bases de les convocatòries, l'ajuntament dictarà una 

resolució en el termini màxim d'un mes, 8 d'abril de 2021, aprovant la llista provisional 

de persones admeses i excloses. 

3.- A dia d'avui, 11 de maig, l'ajuntament de Palma per problemes única i 

exclusivament tècnics, relacionats amb la implantació del programa de registre 

electrònic de documents i malgrat els esforços humans i tècnics posats a disposició per 

tal de dur a terme el registre del gran volum d’instàncies presentades, no ha pogut 

el·laborar el llistat provisional d'admesos i exclosos. 

4.- Per tot això no és possible mantenir la data de realització del primer exercici pels 

dissabtes dies 4 i 11 de setembre de 2021. 

5.- Per tant queden ajornades, fins a nou assenyalament, les dates de realització del 

primer exercici. 

6.- Una vegada sigui possible i superades les dificultats tècniques derivades de la 

implantació del registre electrònic, s'aprovarà el llistat provisional de persones 

admeses i excloses i es concretarà dia, hora i lloc per a la realització del primer exercici 

de la fase d'oposició. 

 

Es recorda així mateix que el segon exercici de les dues convocatòries, consistent en la  

realització d’una prova de caràcter pràctic amb ordinador utilitzant un processador de 

textes, de l’àrea de coneixements 1 i un programa de full de càlcul, de l’àrea de 

coneixement 2, serà amb la versió Microsoft 365 Personal. 

 

 

 
 
 
Palma, 11 de maig de 2021  
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