ANUNCI
Resultats provisionals de la fase d’oposició de les proves selectives per a la creació d’una borsa
d’educadors socials, personal laboral temporal (Nivell II) de la Mancomunitat des Raiguer i termini

Atès l’Acta del Tribunal Qualificador, de data 13 de juliol de 2022, designat per qualificar les proves
selectives convocades per a la creació d’una borsa de treball d’educadors socials en règim de
personal laboral temporal mitjançant el sistema de concurs-oposició, s’ha acordat atorgar les
següents qualificacions a l’exercici de la fase d’oposició als aspirants presentats, sent necessària
l’obtenció de 30 punts per aprovar:
DNI

Nom i Llinatges

Qualificacions

43*****4H

BARBARA NADAL GALLEGO

38,5 (APTE)

43*****1J

CATALINA ALEJANDRA CORTES QUINTANA

43*****7A

MARTA FIOL CRESPI

28 (NO APTE)

34*****8P

MARGARITA MARIA OLIVER RIPOLL

28 (NO APTE)

78*****5E

ANDREA GARCIA GUTIERREZ

43*****8V

ALEJANDRA PIZA BUENO

24 (NO APTE)

43*****6E

LLUCIA FONT DE BENITO

21 (NO APTE)

43*****9T

SOFIA GÓMEZ RUIZ

21 (NO APTE)

45*****1V

SERAFIN JIMENO RAMOS

21 (NO APTE)

43*****1Q

SANDRA POZUELO PORTAS

20,25 (NO APTE)

43*****7H

BIBIANA CERDEIRIÑA CASAÑ

19,5 (NO APTE)

43*****8N

LLUCIA ALCOVER COLL

17 (NO APTE)

43*****2Z

IVANA GOMEZ GARCIA

17 (NO APTE)

75*****0M

MARIA ISABEL CANO RAYA

14 (NO APTE)

28,5 (NO APTE)

27,5 (NO APTE)

De conformitat a l’establert a les bases de la convocatòria, els aspirants disposaran d’un termini de
tres (3) dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta llista, per a sol·licitar la
revisió del seu examen o efectuar les al·legacions que estimin adients per a la defensa dels seus
drets.
Dita revisió serà mitjançant 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 la instància al Registre General de la Mancomunitat, la persona
interessada haurà de comunicar-ho a la Mancomunitat abans de la finalització del termini fixat,
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per a revisió

mitjançant l’enviament a l’adreça electrònica mancomunitat@mancomunitatdesraiguer.net d’una
còpia de la sol·licitud presentada.
Sense la concurrència d’aquest requisit, les sol·licituds que es registrin fora del termini de
presentació no seran admeses.
En cas de no presentar-se reclamacions s’entendran per definitives les qualificacions provisionals i el
Tribunal procedirà a iniciar la baremació de la fase de concurs.

Binissalem, a data de la signatura electrònica

La secretària del Tribunal
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