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CONVOCATÒRIA DE LES PROVES SELECTIVES PER A LA CREACIÓ D’UNA 

BORSA DE TREBALL DE L’ESPECIALITAT D’ENGINYERIA INDUSTRIAL PER A  

L´EMPRESA DE SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR, S.A. 

Llista provisional d’aprovats. Nota de l’examen pràctic i valoració de mèrits 

1. El passat 16 de desembre es va dur a terme la fase d’oposició de la convocatòria de les 

proves selectives mitjançant concurs-oposició, de personal laboral eventual per a la 

creació d’una borsa de treball de l’especialitat d’enginyeria industrial per a l’Empresa de 

Serveis del Municipi de Manacor, S.A.  

S’han presentat i han realitzat la prova, havent complimentat prèviament la documentació 

que se’ls demanava, els següents aspirants: 

Núm. 

entrada 

NOM I COGNOMS DNI Presentat/No 

presentat 

1 ***** ******* ***** *****150W Presentat 

2 ******* ****** ****** *****114Y Presentat 

3 ***** ******* ****** **** *****496P Presentat 

4 ********* ****** ****** *****794P Presentat 

 

2. La fase d’oposició va consistir en la resolució per escrit d’una prova pràctica, relacionada 

amb les matèries del temari i amb les funcions pròpies de l’especialitat d’enginyeria 

industrial. S’havien d’aplicar els coneixements i la capacitat de feina individual com la 

capacitat de col·laborar amb l’equip humà de l’empresa, els consultors externs i els 

tècnics d’administracions.  

La puntuació de la FASE D’OPOSICIÓ és la següent: 

Núm. 
entrada 

NOM I COGNOMS DNI/NIE Competències 
actitudinals 

Competència 
tècnica 

Coherència 
tècnica 

Total 

1 ***** ******* 

***** 
*****150W 22 15 10 47,00 

2 ******* ****** 

****** 
*****114Y 26,25 15 10 51,25 

3 ***** ******* 

****** **** 
*****496P 29 15 10 54,00 

4 ********* ****** 

****** 
*****794P 20 15 10 45,00 

 

3. Es procedeix a fer la valoració de mèrits segons el previst a les bases que regeixen la 

convocatòria pels aspirants que han superat la fase d’oposició.  

Núm. entrada NOM I COGNOMS DNI/NIE CONCURS 

1 ***** ******* ***** *****150W 27,00 

2 ******* ****** ****** *****114Y 26,5 

3 ***** ******* ****** **** *****496P 30,00 

4 ********* ****** ****** *****794P 27,00 

 

4. Tal com disposa la clàusula setena de les bases, l'ordre de classificació definitiva dels 

aspirants serà el resultat de sumar les puntuacions obtingudes en la fase de concurs i en 

la fase d'oposició. 
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Queden, per tant, els aspirants de forma provisional amb les puntuacions totals següents: 

Núm. 
entrada 

NOM I COGNOMS DNI/NIE CONCURS OPOSICIÓ TOTAL 

3 ***** ******* ****** **** *****496P 30,00 54,00 84,00 

2 ******* ****** ****** *****114Y 26,50 51,25 77,75 

1 ***** ******* ***** *****150W 27,00 47,00 74,00 

4 ********* ****** ****** *****794P 27,00 45,00 72,00 

 
5. En aplicació de la clàusula vuitena de les bases, els aspirants disposen d’un termini de 

tres dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació de la llista, per efectuar les 

reclamacions o observacions que considerin oportunes o sol·licitar la revisió del seu 

examen per part del Tribunal.  

 

 

Manacor, 10 de gener de 2022  

 

 

El secretari del Tribunal qualificador 

Gabriel Galmés Grimalt 
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