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ANNEX A LA LLISTA PROVISIONAL D'APROVATS DEL SEGON EXERCICI DE 
LES PROVES SELECTIVES PER L'INGRÉS AL COS FACULTATIU SUPERIOR, 
ESCALA D'ARQUITECTURA, DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT 
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS 
 
En aquest Annex s'indiquen les causes de la qualificació “NO APTE” a la segona prova per a 
cadascun dels aspirants que no han superat la prova. 
 
Les causes que en aquest segon examen han provocat la qualificació de NO APTE en els 
aspirants, estan incloses a la clàusula 1.1.2 «Segon exercici» de l'Annex 3 de les Bases, essent 
per a cadascun d'ells una o diverses de les següents: 
 
- en cas que una de les preguntes tingui una puntuació inferior a 3, l'aspirant no superarà la 
prova. 
 
-  s'exigeix una mitjana de les cinc preguntes igual o superior a 5 per superar la prova. 
 
- la nota mitjana dels aspectes relacionats amb el temari d'ofimàtica ha de ser igual o superior a 
0,5 per superar la prova 
 
Aspirant amb codi 184572 
És NO APTE ja que la qualificació de cadascuna de les preguntes 1, 2 i 3 és inferior a 3, i la 
nota mitjana final és inferior a 5. 
 
Aspirant amb codi 187155 
És NO APTE ja que no ha contestat les preguntes 3 i 4, i per tant la nota parcial de cadascuna 
és inferior a 3 
 
Aspirant amb codi 187943 
És NO APTE ja que la nota mitjana de l'exercici d'ofimàtica és inferior a 0,5. 
 
Aspirant amb codi 188934 
És NO APTE ja que no ha contestat les preguntes 1 i 4, i per tant la nota parcial de cadascuna 
és inferior a 3 
 
Aspirant amb codi 188939 
És NO APTE ja que la nota mitjana de l'exercici d'ofimàtica és inferior a 0,5. 
 
Aspirant amb codi 192292 
És NO APTE ja que les notes de les preguntes 3 i 4 són inferiors a 3, i la nota mitjana és 
inferior a 5 
 
Palma, 14 de juliol de 2022 
 
El secretari – vocal 2 
 
 
 
 
 
 
Sgnt.: Gabriel Sastre Alzamora 

 
 
 
 
 

Vist i plau 
La presidenta 
 
 
 
 
 
Sgnt.: Nerea Uriarte Eceiza 
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