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CONVOCATÒRIA DE LES PROVES SELECTIVES PER A LA PROVISIÓ DE DUES 

PLACES DE TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL 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 10 de maig es va dur a terme la fase d’oposició de la convocatòria de les proves 

selectives mitjançant concurs-oposició, per a la provisió de dues places de tècnic/a 

d’administració general 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 ***** *** ****** ***** ****** *****497N Presentat 

2 ******* ****** ******* *****332M Presentat 

3 ******* ***** ********* ***** *****054L Presentat 

4 ***** ******* *** *****782V Presentat 

5 **** ******* ***** ***** *****368F Presentat 

6 ****** ****** ******** *****767G Presentat 

7 ***** ********* ******* **** *****563F Presentat 

8 ******** ****** ******* ******* *****334T Presentat 

9 ***** ** ***** ****** ******* *****637Y Presentat 

10 ***** ******* ******* ****** *****414F Presentat 

12 ***** *** *** ******* ****** *****592N No 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 tècnic/ca d’administració 

general.  

Les bases preveuen que quedaran eliminats els aspirants que no arribin a la puntuació 

mínima de 40 punts. Els aspirants que no han superat el llindar queden reflectits com No 

Apte. 

Els aspirants que s’han presentat a la fase d’oposició però no han entregat la prova 

pràctica resolta, s’han considerat No entregat/ No apte. 

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

Núm. 

entrada 
NOM I COGNOMS DNI/NIE OPOSICIÓ 

1 ***** *** ****** ***** ****** *****497N 61,56 

2 ******* ****** ******* *****332M 62,19 

3 ******* ***** ********* ***** *****054L 50,94 

4 ***** ******* *** *****782V 47,00 

5 **** ******* ***** ***** *****368F No apte 

6 ****** ****** ******** *****767G No apte 

7 ***** ********* ******* **** *****563F 57,38 

8 ******** ****** ******* ******* *****334T No apte 
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9 ***** ** ***** ****** ******* *****637Y No entregat/ 

No apte 

10 ***** ******* ******* ****** *****414F No entregat/ 

No apte 

 

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 ***** *** ****** ***** ****** *****497N 23,00 

2 ******* ****** ******* *****332M 21,00 

3 ******* ***** ********* ***** *****054L 7,10 

4 ***** ******* *** *****782V 15,23 

7 ***** ********* ******* **** *****563F 12,80 

 

4. Tal com disposa la clàusula sisena 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. 

Queden, per tant, els aspirants de forma provisional amb les puntuacions totals següents: 

Núm. 

entrada 
NOM I COGNOMS DNI/NIE CONCURS OPOSICIÓ TOTAL 

1 ***** *** ****** ***** ****** *****497N 23,00 61,56 84,56 

2 ******* ****** ******* *****332M 21,00 62,19 83,19 

7 ***** ********* ******* **** *****563F 12,80 57,38 70,18 

4 ***** ******* *** *****782V 15,23 47,00 62,23 

3 ******* ***** ********* ***** *****054L 7,10 50,94 58,04 

 

 
5. En aplicació de la clàusula setena 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 oportunes contra l'esmentada llista o sol·licitar la revisió del 

seu examen per part del Tribunal. Resoltes les reclamacions es publicarà la llista 

definitiva per ordre de puntuació.  

 

 

Manacor, 12 de maig de 2022  

 

 

El secretari del Tribunal qualificador 

Antoni Febrer Mesquida 
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