ASSUMPTE: Constitució definitiva de la borsa de treball de personal funcionari interí per
programes, categoria d’agent de corresponsabilitat i conciliació (categoria C1)

Atès que en data 22 de febrer de 2022 es va fer una addenda a les bases degut a l’Acord de
Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere pel qual es van incloure noves
titulacions en l’àmbit del Pla de Corresponsables.

Atès que en data 6 d’abril de 2022, a la vista que no es presentaren al·legacions i un cop
discernits els empats entre els aspirants, el Tribunal Qualificador donà per finalitzada la
selecció, i acordà publicar el resultat definitiu del procediment selectiu així com elevar a la
Presidència la corresponent proposta de formació de borsa de treball amb el següent resultat i
ordre:

NÚM. ORDRE

DNI

NOM

QUALIFICACIONS

1

X3*****7M

Teodora Yordanova Hristova

9,60

2

43*****5A

Miriam Judit Bolivar Rigo

6,24

3

43*****2E

Maria del Mar Martí Gelabert

6,20

4

43*****7A

Laura Micaela Bolivar Rigo

6,19

5

43*****5Q

Laura Rodriguez Verdejo

4,79

6

43*****6W

Margarita Vicens Sintes

4,2

7

43*****0V

Antonia Porcel Gomez

3,88

8

43*****4F

Margarita Catany Gelabert

3,65

9

37*****4D

Antonia Maria Ferragut Pol

3,00

10

78*****9Q

Margalida Pico Pons

2,36

11

43*****8B

Eva Maria Roig Bordoy

2,00

DECRET

ELENA PALACIO TUÑON (2 de 2)
Secretària Interventora
Data Signatura: 11/04/2022
HASH: c597632568f85125a3c34d9546a4d4f3

Considerant que en data 28 de març de 2022 es varen publicar les qualificacions dels mèrits
presentats pels aspirants i es va donar un termini de 3 dies hàbils previst a les bases de la
convocatòria per a al·legacions i sol·licituds de revisió.

Número: 2022-0033 Data: 11/04/2022

Atès que la Junta de Govern Local d’aquesta Mancomunitat va acordar, en data 18 de febrer de
2022, l’aprovació de les bases per les quals s’ha de regir la convocatòria 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.
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ANDREU ISERN POL (1 de 2)
President
Data Signatura: 11/04/2022
HASH: 61a94bdf050bfdf14024136333c2c971

DECRET DE PRESIDÈNCIA

12

43*****1V

Estefania Elisenda Moron Ricart

1,46

13

43*****3Z

Consuelo Diaz Fabio

1,09

14

43*****9T

Eva Maria Vallejo Rodriguez

0,77

15

78*****5Q

Isabel Maria Carretero Amengual

0

16

37*****5Z

Antonia Maria Torrens Serra

0

A la vista de l’anteriorment esmentat,

Tercer.- Donar compte al Ple de la Mancomunitat des Raiguer en la propera sessió que es
celebri.
Ho mana i signa digitalment el president de la Mancomunitat des Raiguer, de la qual cosa, com
a secretària-interventora, dono fe.

Binissalem, a data de la signatura electrònica

El president

La secretària-interventora

Andreu Isern Pol

Elena Palacio Tuñón
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Segon.- En el moment de fes ús d’aquesta borsa de treball, l'aspirant haurà d'acreditar davant
aquesta Mancomunitat, en el termini de tres dies hàbils des de l’oferiment del lloc de feina, la
documentació acreditativa de tots els requisits, condicions i mèrits valorats, segons el previst a
la convocatòria.

DECRET

Primer.- Aprovar la borsa de treball de personal funcionari interí per programes, categoria
d’agent de corresponsabilitat i conciliació (categoria C1), de conformitat a la comunicació
efectuada pel Tribunal Qualificador.

Número: 2022-0033 Data: 11/04/2022

RESOLC:

