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RELACIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS 
 
PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA D’OFICIAL DE MANTENIMENT (grup III, nivell 
5), PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ PER TORN LLIURE, DEL DEPARTAMENT 
D’ADMINISTRACIÓ DE LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA 
 

ASPIRANTS ADMESOS 
 

Nº ordre DNI 

1 43xxxx06 

2 x3x7x8x9 

3 xx0620xx 

4 xx11xx68 

5 4xxx26x2 

6  

7  
 

ASPIRANTS ADMESOS CONDICIONALMENT 
 

Nº ordre DNI Motiu del condicionament 

6 18xx59xx 

 
Per ser admesos a la realització de les proves selectives, les 
persones aspirants hauran de reunir els requisits que figuren 
a la base 2, que hauran de posseir-se el dia de finalització del 
termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins el 
moment de la presa de possessió. Així:  
 
2.3. Titulació: no s’adjunta còpia del revers del títol requerit. 
 

 
 L’aspirant amb DNI 18xx59xx ha de presentar la còpia del revers del títol requerit abans de 

la realització de la primera part del primer exercici. La Fundació considerarà que desisteix 
de la sol·licitud si no compleixen el requeriment. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ASPIRANTS EXCLOSOS 
 

Nº ordre DNI Motiu de l'exclusió 

7 3x0x5x6x 

 
Per ser admesos a la realització de les proves selectives, les 
persones aspirants hauran de reunir els requisits que figuren 
a la base 2, que hauran de posseir-se el dia de finalització del 
termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins el 
moment de la presa de possessió. Així:  
 
2.3. Titulació: no s’adjunta còpia del títol requerit (anvers i 
revers), o certificat acadèmic que acrediti que ha cursat i 
aprovat els estudis necessaris per a obtenir el títol 
corresponent, juntament amb el document que acrediti que ha 
abonat els drets per a la seva expedició. 
 
2.4. Coneixements orals i escrits de llengua catalana 
(nivell B1): no s’adjunta  còpia dels certificats acreditatius 
expedits o homologats pel Govern de les Illes Balears, per 
escoles oficials d’idiomes o escoles d’administració pública i 
també els reconeguts d’acord amb la normativa autonòmica, 
estatal o qualsevol organisme acreditat. 
 

 
 Els aspirants exclosos o omesos disposaran d’un termini de tres dies hàbils, comptat des de 

l’endemà que s’hagi publicat la resolució, per a esmenar el defecte o presentar el document 
que sigui preceptiu.  

 Aquest termini finalitza dimarts dia 17 de gener de 2023 a les 14 hores. 
 La Fundació considerarà que els aspirants exclosos o omesos desisteixen de la sol·licitud si 

no compleixen el requeriment. 
 
 
NOTA IMPORTANT:  
FE D’ERRATES a la base 6.1 Fase d’oposició: El segon exercici es qualificarà de 0 a 20 punts i serà 
necessari obtenir una puntuació mínima de 7 punts per superar aquest exercici.  
 

 
   

Palma, 12 de gener de 2023  
 

 El president, 
 
 
 

Francisco Copado Carralero 
Director – Gerent Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca 
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