ANUNCI
Aprovació provisional de la llista d´admesos i exclosos per la convocatòria de les proves
selectives per a la creació d’una borsa de peons per als departaments del Cicle de l’Aigua ―pous,
potabilitzadores i depòsits, xarxes de subministrament i sanejament, planta depuradora i estacions
de bombeig― de l’Empresa de Serveis del Municipi de Manacor S.A
La presidenta del Consell d´Administració ha resolt:
El 7 d’abril de 2022 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre part a la
selecció de personal, mitjançant concurs oposició, per a la convocatòria de les proves selectives
per a la creació d’una borsa de peons per als departaments del Cicle de l’Aigua.
RESOLC:
1. Aprovar provisionalment la llista següent d’aspirants admesos per prendre part a la
convocatòria de les proves selectives.
Núm. entrada

NOM I COGNOMS

DNI

1

***** ******** ****

*****535N

2

********* ***** *****

*****942D

3

**** **** ******

*****212J

4

****** ****** ********

*****272Q

5

****** ****** ****** ******

*****416R

6

**** ******* *********

*****895A

7

**** **** ***** *******

*****282Z

8

****** **** ******

*****185N

9

***** ****** ******

*****236F

10

***** ********* ******

*****082C

11

***** ******* *******

*****475K

2. Publicar aquesta resolució en el tauler d’anuncis de la SAM i concedir un termini de tres
dies hàbils a comptar del dia següent d’aquesta publicació per rectificacions, esmenar
errades i possibles reclamacions.
3. Una vegada transcorregut aquest termini de tres dies hàbils sense reclamacions, aquesta
llista es considerarà automàticament elevada a definitiva.
4. Els aspirants següents queden convocats per a realitzar la prova de català dia 6 de maig
de 2022 a les 10h, a l’Escola Municipal de Mallorquí, situada al Passeig del Ferrocarril,
79 (devora de l’Auditori de Manacor), de Manacor.
Núm. entrada

NOM I COGNOMS

DNI

2

********* ***** *****

*****942D

3

**** **** ******

*****212J

7

**** **** ***** *******

*****282Z

10

***** ********* ******

*****082C

5. En aplicació de la clàusula cinquena de les bases, nomenar el tribunal qualificador del
procés de selecció:
President: Antoni Ginard Nadal, encarregat xarxa subministrament aigua
Suplent: Antoni Pallicer Mateu, oficial 2ª xarxa subministrament aigua
Vocal:
Joaquin Sabater Romero, encarregat EDAR
Miguel Angel Elias, oficial 1ª xarxa subministrament aigua
Suplents: Antoni Duran Riera, oficial 1ª xarxa subministrament aigua
Antoni Gaspar Gorrias Bosch, peó xarxa subministrament aigua
Secretari: Antoni Cabrer Ramirez, encarregat aparcaments i ORA
Suplent: Rubén Mena Gonzalez, peó aparcaments i ORA
Assessora: Carme Sansó Cabrer, Tècnica de RRHH i assessoria jurídica

Manacor, 12 d’abril de 2022

La Presidenta,
Cristina Capó Santandreu
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