
 
OPOSICIÓ PER A LA COBERTURA DE 36 PLACES D’AUXILIAR  

ADMINISTRATIU/VA PER REPOSICIÓ 
 

 
NOTA D’ACLARIMENT:  
INFORMACIÓ RESPECTE AL SEGON EXERCICI. 
 
El Tribunal qualificador de les proves selectives 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 de l’Ajuntament de Palma, emet aquest 
comunicat informatiu respecte al segon exercici: 
 
 
El SEGON EXERCICI d’aquesta convocatòria tindrà lloc el dissabte, dia 7 de maig de 
2022, a la UIB. 
 
D'acord amb les bases de la convocatòria, la prova essencialment consistirà en: 
 
• Qüestionari tipus test de 40 preguntes amb quatre respostes alternatives, només una de 
les quals és la correcta. 
• L'exercici serà corregit de manera mecanitzada. 
• Paquet ofimàtica Office 365 personal. 
• El temps per efectuar-lo serà de 60 minuts.  
• La resta de particularitats d'aquesta segona prova estan perfectament detallades a les 
bases, a les quals ens remetem. 
 
D’altra banda es recorda la nota informativa publicada dia 30 d’abril de 2021 relativa a 
la versió de Microsoft 365 personal que s’ha d’utilitzar. 
 
Finalment informar que, les dues convocatòries (reposició i estabilització), es realitzaran 
el mateix dia 7 de maig de 2022. Llevat que es produeixin modificacions posteriors per 
motius organitzatius i de disponibilitat de la UIB, en principi la convocatòria de 
reposició, dividida en dos torns, s'efectuarà a la tarda. La convocatòria d'estabilització es 
farà al matí, dividida en tres torns. 
 
Els edificis, horaris i torns, de cada aspirant es publicaran quan es realitzin les 
distribucions corresponents. 
 
A efectes organitzatius i d'eficiència, s'insta als aspirants que comuniquin la seva 
preferència per un qüestionari en català o bé en castellà per convocatòria, comunicant-lo 
per email a l'adreça serveiseleccio@palma.cat  
 
Palma, 15 de març de 2022. 
 
El President del tribunal 
Signat electrònicament. 
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