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LLISTAT DEFINITIU AMB LES PUNTUACIONS FINALS OBTINGUDES A LA CONVOCATORIA PER A 
PER CONTRACTAR AMB CARÀCTER TEMPORAL UN/A TÈCNIC /A SUPERIOR DE CIBERSOCIETAT 
(REFERÈNCIA CIBER1-22) 
 
La Comissió de selecció designada per realitzar el procés selectiu per a contractar amb caràcter 
temporal un/a Tècnic /a Superior de Cibersocietat (referència CIBER1-22), d’acord amb les bases 
específiques i una vegada conclosa la meritació ha elaborat un llistat definitiu amb les puntuacions 
finals que han obtingut els/les aspirants, amb indicació del nombre del document nacional d'identitat 
i la puntuació final obtinguda. 
 
En el llistat provisional s'havien computat incorrectament les evidències del candidat amb DNI 
***8293**. Havent presentat 5 evidències, 0,5 punts per cadascuna d'elles, la puntuació final havia 
de ser de 2,5 punts. En ésser el màxim d’aquest mèrit de 2 punts, es modifica la puntuació provisional 
assignada al candidat amb DNI ***8293**, passant d’1,25 punts a 2 punts. 
 
El candidat amb DNI ***8293** ha presentat una al·legació perquè se li computi l'experiència 
laboral. S’accepta l’al.legació i es computa l’experiència (0,04 punts per quinze mesos= 0,6 punts). 
 
Finalment, s’ha elaborat el llistat definitiu amb les puntuacions finals que han obtingut els/les 
aspirants, amb indicació del nombre del document nacional d'identitat i la puntuació final obtinguda: 
 

DNI 
CATALÀ                     

(MAX. 0,50 PUNTS) 
ANGLÈS                     

(MAX. 0,50 PUNTS) 
EVIDÈNCIES   

(MAX. 2 PUNTS) 

PROVA 
CONEIXEMENTS 
(MAX. 3 PUNTS) 

EXP.  PROF. 
(MAX. 3 PUNTS) 

ENTREVISTA  
(MAX. 1 PUNT) 

TOTAL 

***0729** 0,30     2,10   NP 2,40 

***2353** 0,50     2,60   0,90 4,00 

***8293** 0,30 0,30 2,00 2,00 0,60 1,00 6,20 

 
 
Seguint la recomanació de “Agencia Española de protección de datos” es publiquen els DNI de la 
següent forma: donat el DNI amb format 12345678X, es publicarà : ***4567**. 
 
 
Palma, 18 de gener de 2023 
La Comissió de selecció 


