
OPOSICIÓN PARA LA COBERTURA DE 26 PLAZAS DE AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO/A POR ESTABILIZACIÓN 

 
 
Vist que els següents aspirants i admesos a la convocatòria concurs oposició pel torn 
lliure, per a la cobertura de 26 places d’Auxiliar Administratiu/va, corresponents a la 
taxa addicional d’estabilització de la feina temporal de les ofertes d’ocupació pública de 
l’any 2018 i 2019, no se varen presentar al primer exercici de la convocatòria 
comunicant dins els terminis establerts, que havien donat positiu en COVID:  
 

1. 43184014L. 
2. 45610866A. 
3. 72731523A. 
4. 43081778H. 
5. 43220843W. 

 
De conformitat a l’article 73 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, requerim als aspirants admesos 
relacionats al llistat anterior per a que aportin, dins el termini de deu dies a partir de 
l’endemà de la publicació d’aquest requeriment al portal de oferta pública de feina de la 
web de l’Ajuntament de Palma, el corresponent certificat metge que acrediti ser positius 
de COVID 19 en la data de l’examen, o qualsevol altre informe mèdic i documents que 
trobin adients per justificar la no compareixença a l’examen. 
 
Els aspirants admesos que havent comunicat dins el termini establert i de conformitat al 
protocol COVID, que no surtin a aquest llistat, podran també presentar els documents 
justificatius que consideri necessaris per acreditar la seva comunicació dins termini, així 
com el corresponent certificat metge que acrediti ser positius de COVID 19 en la data 
de l’examen, o qualsevol altre informe mèdic i documents que considerin adients per 
justificar la no compareixença a l’examen. 
 
Els aspirants admesos que no compleixin el que disposen els apartats anteriors, se’ls pot 
declarar que han perdut el seu dret a realitzar el primer exercici i quedaran eliminats, al 
tractar-se d’un exercici obligatori i eliminatori. 
 
Palma, 26 de gener de 2021. 
 
El President del tribnal, 
 
 
 
José Manuel Carrillo Martínez. 
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