
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AAssssuummppttee::  Extracte acta Tribunal oposició proves selectives Bomber/a 

 
 
Per part del Tribunal d’ Tribunal oposició per a les proves selectives d’accés a la categoria de 
Bomber/a, s’ha procedit a la revisió de les al·legacions formulades que s’han resolt, s’ha considerat 
canviar el resultat d’una pregunta i anul·lar quatre, per tant, se corregeixen les quatre primeres 
respostes de reserva, d’acord amb les bases. 
 
Que en el dia d’avui s’han donat trasllat de quatre sol·licituds d’al·legacions més, de les qual una 
d’elles només era un justificant de l’enviament efectuat pel Registre electrònic de la CAIB, no 
adjuntava cap escrit plantejant cap al·legació, per tant, se desconeix el seu contingut. La resta 
plantejava qüestions ja resoltes a excepció d’una al·legació (pregunta 53 model B, pregunta 31 model 
A) que el Tribunal ha desestimat. 
 
Se recorda que només han superat aquest exercici els aspirants que hagin obtingut un mínim de 5 
punts. 
 
Se fa públic el resultat de les preguntes de reserva del primer exercici i se dona tres dies hàbils per 

formular al·legacions, sense que això suspengui la realització del segon exercici. 
 
També se recorda  que la data del segon exercici serà el proper dia 29 de juliol de 2019 a les 9 hores 
a la seu del Parc de Bombers/res de Palma, situat al carrer Gregorio Marañón, 10, de Palma. 
 
En aplicació del previst a les bases cal recordar que els aspirants no podran dur ni mòbils ni rellotges  
intel·ligents i que per poder passar al tercer exercici, s’haurà d’obtenir un mínim de 5 punts en 
aquest segon exercici. 
 

Palma, 24 de juliol de 2019 

La secretària del Tribunal,  

 

Mª Gloria Belmonte Barcia 
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