ANUNCI
Aprovació provisional de la llista d´admesos i exclosos per a les proves selectives, mitjançant
concurs- oposició, per a la constitució d’una borsa de peó reservada a persones amb discapacitat
per a l’Empresa de Serveis del Municipi de Manacor, S.A.
La presidenta del Consell d´Administració ha resolt:
El 30 de juny de 2022 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre part a la
selecció de personal, mitjançant concurs oposició, per a cobrir tres places de peó.

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

PEDRO SIERRA RIERA

***2383**

2

JAIRO RUIZ PAREDES

***1086**

3

CARLOS MIGUEL FUSTER FUSTER

***1841**

4

JUAN ANTONIO NADAL MAS

***4553**

5

JOAN PASCUAL PERELLO

***2311**

6

VENTURA JIMENEZ VILLEGAS

***1742**

7

PEDRO GONZALEZ ROMERO

***6198**

8

PEDRO LLINAS SOLER

***4249**

9

FRANCISCO SUÑER BARCELO

***7449**

10

TOMAS MARIN SUREDA

***2405**

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. 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

Vocals

Suplent: Antoni Pallicer Mateu, oficial 2ª xarxa subministrament aigua
Antoni Cabrer Ramirez, encarregat aparcaments i ORA
Antoni Febrer Mesquida, Tècnic de Medi Ambient

Suplents: Rubén Mena Gonzalez, peó aparcaments i ORA
Pedro Bauzá Sansó, peó xarxa subministrament aigua
Secretària Carme Sansó Cabrer, Tècnica de RRHH i assessoria jurídica
Suplent: Margalida Galmés Sansó, cap d’Administració

Manacor, 4 de juliol de 2022
La Presidenta,
Cristina Capó Santandreu
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