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Puntuació de la primera part del primer exercici del procés de selecció d’una 

plaça d’oficial de manteniment del departament d’administració de la Fundació 

Pilar i Joan Miró a Mallorca 

 
El passat dia 20 de febrer, a partir de les 9:00 es va realitzar el primer exercici – part 
1 a la seu de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, tal com estableix la base 6.1 
de la convocatòria i bases.  

  

Es va procedir al sorteig dels temes, amb el següent resultat:  

  

 Tema 8. Gestió de tallers de manteniment. Eines bàsiques i equips. 
Sistemes d’emmagatzematge de components i materials. Inventari i llistat 
de materials. Gestió d’estocs.  

 Tema 9. Fusteria, instal·lacions, manteniment i conservació.  

 Tema 14. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: 
objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Política en matèria de prevenció de 
riscos per protegir la seguretat i la salut en el treball. Drets i obligacions. 
Consulta i participació del personal.  

 Tema 17. Sistemes de seguretat. Sistemes de protecció contra incendis. 
Descripció general. Equips i equipament de lluita contra incendis. Els 
extintors i les vies. Concepte d’ignifugació. Tipologies d’ignifugació i 
classificacions.  

 
La comissió seleccionadora ha procedit a avaluar els exercicis dels aspirants, amb el 
següent resultat: 

 

Nº ordre DNI Tema 8 Tema 9 Tema 14 Tema 17 Total 

1 43xxxx06   7,75 8,50 16,25 

2 x3x7x8x9 4,50  1,00  

5,50 
NO SUPERA 

(min. 3 punts a 
cada exercici) 

3 xx0620xx     NO PRESENTAT 

4 xx11xx68 6,00 6,00   12,00 

5 4xxx26x2   3,00 4,25 7,25 

6 18xx59xx   3,25 5,00 8,25 
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Els aspirants que estiguin en desacord amb la puntuació obtinguda poden 
presentar al·legacions a través del formulari disponible a la pàgina web, en un 
termini màxim de 3 dies hàbils a comptar a partir de demà. El termini finalitza 
dimarts dia 7 de març de 2023. 
 
L’aspirant amb DNI x3x7x8x9 no supera la prova atès que a una de les parts no 
ha arribat a la puntuació mínima (3  punts). Això no obstant, atès que pot al·legar 
aquesta puntuació, pot participar a la segona part del primer exercici per tal de no 
interrompre el procés de selecció. 
 

Es recorda als aspirants la celebració de la segona part del primer exercici el 

dia 6 de març a les 15:00 hores a l’IES Politècnic, Carrer Menorca, 1, Palma. 
 
 
Palma, 2 de març de 2023. 

 
El Secretari,     El president, 

 
 
 
 
 
 Pere Manel Mulet Ferrer   Francisco Copado Carralero 

https://miromallorca.com/escrit-dallegacions-al-proces-de-seleccio-de-personal/
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