
 

 Parlament de les Illes Balears  
 

 

 

QUALIFICACIÓ DE LA PRIMERA PROVA DEL PROCÉS SELECTIU I DEL CONCURS DE 

MÈRITS PER CONSTITUIR UNA BORSA EXTRAORDINÀRIA PER COBRIR, AMB 

CARÀCTER D’INTERINITAT, PLACES VACANTS DEL COS D’ASSESSORS FACULTATIUS 

ESPECIALITAT BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ DEL PARLAMENT DE LES 

ILLES BALEARS, CELEBRADA EL DIA 30 DE JUNY DE 2022. 

 

 

Tot d’acord amb l’establert a la base sisena punt quatre de la convocatòria per constituir una 

borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos d’assessors 

facultatius, especialitat biblioteconomia i documentació del Parlament de les Illes Balears, i 

un cop reunit el Tribunal el dia 30 de juny de 2022, es fa pública al tauler d’anuncis i a la 

pàgina web del Parlament de les Illes Balears la qualificació corresponent a la primera prova:  

 

Aspirants: 

 

       

 COGNOMS NOM DNI QUALIFICACIÓ 

1.  Cañavate Ochoa Andrea ****6256W 2.32 

2.  Costa Genovard Antònia  ****2251W NP 

3.  Llabrés Abrines Margalida ****7034F 5.12 

4.  Molina Costa Maria Esther ****0956Z 4.53 

5.  Moya Pais Maria José ****5131H 5.18 

6.  Santandreu Pons Margalida ****7804B 6.22 

7.  Truyols Galmés Joan ****4975D NP 
 

 

 

 

 

Tal com s’assenyala a la base sisena punt dos de l’annex I de les bases de la convocatòria, 

els aspirants disposen de dos dies hàbils, comptadors des de la data de publicació en el tauler 

d’anuncis i a la pàgina web del Parlament de les puntuacions obtingudes en aquesta prova 

per efectuar les reclamacions oportunes, que el tribunal haurà de resoldre en un termini 

màxim de set dies hàbils. 

 

Així mateix, tal com s’assenyala a la base sisena del punt dos de l’annex I de la convocatòria, 

es fa públic que la segona prova se celebrarà el proper dia 11 de juliol, a les 10.00 h, a 

la sala d’Actes del Parlament de les Illes Balears (c. Palau Reial 16). 

 

 

Seu del Parlament, 30 de juny de 2022 

 

 

El president del tribunal qualificador, 

 

Gabriel Payeras i Muntaner 
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