
 

QUALIFICACIÓ DE LA PRIMERA PROVA PER A LES PROVES SELECTIVES PER A 

L’INGRÉS PER TORN LLIURE, PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, D’UNA PLAÇA 

DEL COS FACULTATIU TÈCNIC ESPECIALISTA EN IMATGE I SO DEL PARLAMENT DE 

LES ILLES BALEARS CELEBRADA EL DIA 19 DE SETEMBRE DE 2022. 
 

Tot d’acord amb l’establert al punt 5 de l’annex 1 de les bases de la convocatòria de proves 

selectives per a l’ingrés per torn lliure, pel sistema de concurs oposició, d’una plaça del cos facultatiu 

tècnic especialista en imatge i so del Parlament de les Illes Balears, i un cop reunit el Tribunal el dia 19 

de setembre de 2022 en sessió de dematí, fa públiques les qualificacions provisionals corresponents 

al primer exercici de la primera prova realitzat el dia 19 de setembre a les 10:00h: 

COGNOMS Nom DNI Qualificació 1er Exercici 1era Prova 

Cirer Capó Joan ***3717W 5,75 

Rigo Clar Llorenç ****4987W 8,83 

Villen Herández Alejandro ***7038L No Presentat 

 

A continuació, reunit el Tribunal de nou el dia 19 de setembre de 2022 en sessió d’horabaixa, fa 

públiques les qualificacions corresponents al segon exercici de la primera prova realitzat el dia 19 de 

setembre a les 15:00h: 

COGNOMS Nom DNI Qualificació 2on Exercici 1era Prova 

Cirer Capó Joan ***3717W 4,4 

Rigo Clar Llorenç ****4987W 9,4 

 

Aquests resultats provisionals seran publicats al tauler d’anuncis i a la pàgina web del Parlament 

de les Illes Balears. 

Així mateix, d’acord amb l’establert al punt 5 de l’annex 1 de les bases, els aspirants que hagin 

obtingut una puntuació mínima de 5 punts en ambdós exercicis, resten convocats el proper dia 10 

d’octubre de 2022 a les 10:00 hores al Parlament, per realitzar el primer exercici de la segona prova, i 

a les 15:00h pel segon exercici de la segona prova. 

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

aspirants disposen de dos dies hàbils, comptats 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. 

 

Seu del Parlament, 20 de setembre de 2022 

El secretari del tribunal qualificador, 

 

 

Joan Mateu Prats i Coll 
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