Resultats provisionals del concurs de mèrits de les proves selectives per a la creació d’una
borsa de treball de treballador/a familiar (nivell V) de la Mancomunitat des Raiguer i
termini per a revisió
Atès l’Acta del Tribunal Qualificador, de 04 de febrer de 2021, designat per qualificar les
proves selectives convocades per a la creació d’una borsa de treball de treballador/a familiar
amb caràcter laboral temporal (nivell V) pel procediment de concurs de mèrits, s’ha acordat
atorgar les següents qualificacions als mèrits presentats pels aspirants:

Núm.
8
1
5
7
4
10
6
11
12
9
2

DNI
***0815**
***2755**
***6729**
***3625**
***6898**
***0443**
***5894**
***4374**
***3351**
***1439**
***3042**

Nom i Llinatges
Maria Isabel Gamberale Irusta
Maria Teresa Mora Sánchez
Nonica Malena Schneider Garolfi
Isabel Roca Borrás
Margarita Llompart Cifre
Bartolomé Antic Mir
Susana Calafell Llaneras
Catalina Mora Fiol
Antònia Rosselló Guardiola
Britta Jesewski
Liliana Margarita Salas Hernández

Puntuació
21,76
12,59
12,50
8,26
7,97
3,96
3,50
2,46
1,61
0,79
0,41

De conformitat a l’establert a les bases de la convocatòria, els aspirants disposaran d’un
termini de 3 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà hàbil de la publicació d’aquesta llista,
per fer les al·legacions que estimin pertinents.
Les al·legacions es presentaran mitjançant una instància en el Registre General físic o
electrònic de la Mancomunitat, o en alguna de les formes establertes en l’article 16.4 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú. En el cas de no presentarse la instància al Registre General de la Mancomunitat, la persona interessada
necessàriament haurà d’enviar, mitjançant correu electrònic a la Mancomunitat des
Raiguer, còpia de l’escrit de presentació de les al·legacions registrat per tenir
coneixement
de
la
presentació
(correu electrònic
mancomunitat@mancomunitatdesraiguer.net).
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ANUNCI

En cas de no presentar-se al·legacions, s’entendran per definitives les puntuacions atorgades i
es procedirà a anunciar la formació de la borsa amb els resultats obtinguts. La resolució de
constitució de la borsa es publicarà al tauler d’anuncis i en la pàgina web de la Mancomunitat.
Binissalem, a data de la signatura electrònica.

La secretària,

Codi Validació: 46WDSX32MFT24JYP2CYZ7PZP4 | Verificació: https://mancomunitatdesraiguer.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

Elena Palacio Tuñón

