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OPOSICIÓ PER A LA COBERTURA DE 36 PLACES D’AUXILIAR  
ADMINISTRATIU/VA PER REPOSICIÓ 

 
LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS CONVOCATÒRIA PRIMER EXERCICI 
 
A la reunió de data 15.02.2022, del Tribunal de l’oposició pel torn lliure per a la 
cobertura de 36 places d’Auxiliar Administratiu/va, corresponents a la taxa de reposició 
de les ofertes d’ocupació pública de l’any 2018 i 2019, entre d’altres qüestions, aquest 
ha examinat els documents aportats dins termini per justificar la no compareixença a 
l’examen per contagi de COVID-19.  
 
De conformitat a les instruccions específiques per als aspirants, publicades a la web 
municipal, portal d’oferta pública de feina, qualsevol aspirant que va acreditar que se li 
havia detectat la presència del virus COVID-19, amb resultat positiu de la prova PCR, 
ho havia de comunicar com a mínim 12 hores abans de la realització de la prova 
mitjançant l’adreça electrònica serveiselecció@palma.cat i romandre confinada en el 
seu domicili.  
 
Tot aspirant que va al·legar qualsevol de les anteriors circumstàncies havia de justificar-
ho presentant la següent documentació: 
 
i. En el cas que l'aspirant tingui relació laboral vigent podrà presentar: 
 

1. Resolució emesa per l'autoritat sanitària que indiqui l'obligatorietat de 
l'aïllament o confinament.  
 
2. Baixa laboral per COVID-19 o certificat d'empresa acreditatiu de la baixa o de 
l'aïllament o confinament. 

 
ii. En el cas que l'aspirant no tingui relació laboral vigent ha de presentar la resolució 
emesa per l'autoritat sanitària en la qual s'indiqui l'obligatorietat d'aïllament o 
confinament. 
 
De conformitat amb les citades instruccions específiques per als aspirants, el Tribunal 
ha acordat tenir per justificat correctament donar positiu en COVID-19 i l'obligatorietat 
de l'aïllament o confinament a la data de l’examen de dia 11.12.21 i per tant admetre els 
següents aspirants a la realització del primer exercici de la fase d'oposició: 
 

ADMESOS 
 

1. PEDRO JUAN SERRA.  
2. FRANCISCO JAVIER NÚCHEZ ÁLVAREZ. 
3. SUSANA TENEDOR FERNÁNDEZ. 
4. ROSA TRIVES PAJARES. 
5. MARIA ELIONOR VIDAL TORRES. 

 
S'informa als aspirants admesos que la realització del primer exercici de la fase 
d'oposició, serà el proper dia 22 de febrer de 2021, a les 10:00 h. del matí, a l’Escola 
Municipal de Formació, situada a l’Avinguda Sant Ferran, s/n, Quarter de la Policia 
Local de Palma. 
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El Tribunal ha acordat excloure als següents aspirants pels motius que s’indiquen: 
 

EXCLOSOS 
 

1. BLANCA GUIXA GARCÍA. 
2. JAVIER MENDOZA ATXIAGA. 
3. ELENA SALOM FRENICHE. 

 
Motiu: No han aportat cap document dins el termini requerit i establert a l’article 73 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, que justifiqui el no haver assistit a la data del primer exercici. 
 

4. MARGALIDA PIZÁ FIOL. 
5. BEATRIZ SALINAS ZWERVER. 

 
Motiu: Els documents presentats dins termini, no consisteixen en una resolució emesa 
per l'autoritat sanitària que indiqui l'obligatorietat de l'aïllament o confinament i baixa 
laboral per COVID-19 o certificat d'empresa acreditatiu de la baixa o de l'aïllament o 
confinament, ni tampoc en el seu cas resolució emesa per l'autoritat sanitària en la qual 
s'indiqui l'obligatorietat d'aïllament o confinament. No queda justificada la no 
assistència a la data del primer exercici amb els documents exigits a les instruccions 
específiques per als aspirants, publicades a la web municipal, portal d’oferta pública de 
feina. 
 
 
Als exclosos per resolució del regidor competent, se’ls declararà que han perdut el seu 
dret a realitzar el primer exercici i quedaran eliminats, al tractar-se d’un exercici 
obligatori i eliminatori. 
 
Palma, 15 de febrer de 2022. 
 
El President del tribunal, 
 
 
 
José Manuel Carrillo Martínez. 
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