Resultats provisionals del concurs de mèrits de les proves selectives per a la provisió d’un
lloc de treball d’agent de corresponsabilitat i conciliació de la Mancomunitat des Raiguer i
termini per a revisions

Atès l’acta del tribunal qualificador, de 25 de març de 2022, designat per qualificar les proves
selectives convocades per a la provisió, mitjançant el sistema de concurs, d’un lloc de treball
d’agent de corresponsabilitat i conciliació (categoria C1) com a personal funcionari interí per
programes de la Mancomunitat des Raiguer, s’ha acordat atorgar les següents qualificacions
als mèrits presentats pels aspirants:

DNI

NOM

QUALIFICACIONS

43*****2E

Maria del Mar Martí Gelabert

6,200

43*****8B

Eva Maria Roig Bordoy

2,000

X3*****7M

Teodora Yordanova Hristova

9,600

43*****5Q

Laura Rodriguez Verdejo

4,790

37*****4D

Antonia Maria Ferragut Pol

3,000

43*****1V

Estefania Elisenda Moron Ricart

1,463

43*****3Z

Consuelo Diaz Fabio

1,091

43*****6W

Margarita Vicens Sintes

4,200

43*****9T

Eva Maria Vallejo Rodriguez

0,770

78*****9Q

Margalida Pico Pons

2,360

43*****7A

Laura Micaela Bolivar Rigo

6,185

43*****5A

Miriam Judit Bolivar Rigo

6,241

43*****4F

Margarita Catany Gelabert

3,650

43*****0V

Antonia Porcel Gomez

3,880

37*****5Z

Antonia Maria Torrens Serra

0,000

78*****5Q

Isabel Maria Carretero Amengual

0,000
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ANUNCI

De conformitat a l’establert a les bases de la convocatòria, els aspirants disposaran d’un
termini de tres (3) dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta llista,
per fer al·legacions.
Les al·legacions s’hauran de presentar per mitjà d’una instància que es presentarà al Registre
General d’Entrada de la Mancomunitat, o bé en alguna de les formes previstes a l’article 16
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. En cas de no presentar-se al Registre General de la
Mancomunitat, la persona interessada haurà de comunicar-ho a la Mancomunitat abans de
la finalització del termini de la presentació de les al·legacions, mitjançant l’enviament del
justificant
de
presentació
a
l'adreça
electrònica
mancomunitat@mancomunitatdesraiguer.net
Sense la concurrència d’aquest requisit, les al·legacions que es registrin fora del termini de
presentació es tindran per no presentades. Aquesta previsió es fa als efectes de garantir
l'arribada de la documentació a la Mancomunitat i la seva possible reclamació en cas de
retard d'enviament a l'Administració corresponent.
En cas de no presentar-se reclamacions s’entendran per definitives les qualificacions
provisionals i el tribunal donarà per finalitzada la selecció, procedint a la publicació del
resultat definitiu del procediment selectiu.

Binissalem, a data de la signatura electrònica.

Elena Palacio Tuñón
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La secretaria del tribunal,

