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Convocatòria de les proves selectives per a la cobertura de dues places de PEÓ per procés d’estabilització 

d’ocupació temporal mitjançant concurs oposició per a l’Empresa de Serveis del Municipi de Manacor, 

S.A.   

Llista DEFINITIVA d’aprovats i assignació de places 

1. El passat 15 de març es va publicar la llista provisional d’aprovats del procés per a la cobertura de dues 

places de PEÓ per procés d’estabilització d’ocupació temporal mitjançant concurs oposició. 

 

2. En data 16 de març es varen presentar dues sol·licituds de revisió. Una de l’aspirant amb núm. entrada 

8, que sol·licità una revisió de mèrits i la segona de l’aspirant amb núm. entrada 13 per una revisió de 

la prova pràctica.   

 

3. Una vegada resoltes les reclamacions presentades i mantenint-se les puntuacions publicades amb la 

llista provisional, es procedeix a la publicació de la llista DEFINITIVA d’aprovats:  

 

Núm. 
entrada 

NOM I COGNOMS DNI/NIE CONCURS OPOSICIÓ TOTAL 

26 ****** ****** ******* ***** *****450M 23,00 70,00 93,00 

25 ***** ***** ***** *****323R 20,10 70,00 90,10 

20 **** **** ******* ****** *****855E 20,00 66,50 86,50 

5 **** **** ***** ******* *****282Z 20,50 63,00 83,50 

17 ******** ***** ****** *****836S 20,40 49,00 69,40 

1 ******** ***** ***** **** *****391C 20,40 49,00 69,40 

27 ***** ******* ******* *****475K 7,50 59,50 67,00 

22 ***** ********* ****** *****082C 15,20 49,00 64,20 

13 ***** **** ******* *****207F 21,95 42,00 63,95 

7 **** ******* ********* *****895A 5,24 56,00 61,24 

8 ****** ***** ******** ****** *****975Y 2,50 56,00 58,50 

12 ****** ***** ******* *****617S 20,00 35,00 55,00 

4 ***** ****** ****** *****236F 7,15 42,00 49,15 

3 ****** **** ****** *****185N 3,50 42,00 45,50 

21 **** ***** ***** ********** *****773C 1,92 35,00 36,92 

29 ****** ***** ****** ****** *****743A 1,00 35,00 36,00 

 

4. Es procedeix a l’assignació de les dues places de peó als dos aspirants que han obtingut major puntuació: 

 

a. Aspirant amb núm. entrada 26 (****** ****** ******* *****), amb DNI núm. *****450M. 

b. Aspirant amb núm. entrada 25 (***** ***** *****), amb DNI núm. *****323R. 

 

5. Contra aquesta resolució es poden iniciar les accions legals pertinents.  

 

Manacor, 21 de març de 2022  

 

 

La secretària del Tribunal qualificador 

Carme Sansó Cabrer 
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