
 
 

ANUNCI 

Aprovació definitiva de la llista d´admesos i exclosos per la convocatòria del procés selectiu 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 

FETS  

El 28 d’abril de 2022  es va publicar la llista provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria 

de les places de tècnic/a d’administració general  i es va donar un termini de tres dies hàbils per 

a la presentació de reclamacions.  

En data de 3 de maig, l’aspirant amb DNI núm. *****592N, va presentar reclamació justificant 

el compliment dels requisits mínims establerts a les bases.  

Reunit el tribunal qualificador i examinada la reclamació, acorden l’admissió de la documentació 

i resolen l’aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos.  

El tribunal qualificador ha resolt: 

RESOLC:  

1. Aprovar la llista definitiva següent d’aspirants admesos per prendre part a la convocatòria 

de les proves selectives.     

Núm. entrada NOM I COGNOMS DNI 

1 ***** *** ****** ***** ****** *****497N 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 ***** *** *** ******* ****** *****592N 

 

 

2. Declarar exclòs l’aspirant següent per no haver acreditat documentalment el requisit de 

coneixements de llengua catalana, establert en les bases: 

Núm. entrada NOM I COGNOMS DNI 

11 ***** ***** ****** *****637M 

 

3. Publicar aquesta resolució en el tauler d’anuncis de la SAM. 

 



 
 

4. Tal com es va indicar a l’anunci de data 28 d’abril de 2022, els aspirants queden convocats 

per a realitzar la fase d’oposició dia 10 de maig de 2022 a les 8:30h, a les oficines de 

la SAM, situades al Carrer Major, 22 de Manacor. 

 

 

Manacor, 4 de maig de 2022 

El secretari del tribunal qualificador, 

Antoni Febrer Mesquida  
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