
 
 

ANUNCI 

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

a la provisió definitiva de dues places de tècnic/a de medi ambient i posterior creació de la borsa 

de treball per a l’Empresa de Serveis del Municipi de Manacor S.A 

La presidenta del Consell d´Administració ha resolt: 

El 4 de novembre 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 provisió de dues places de tècnic/a de medi ambient. 

RESOLC:  

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

convocatòria de les proves selectives.     

 

NOM I COGNOMS DNI 

CARBONELL BAUZÀ, FRANCISCA ***9284** 

FEBRER MESQUIDA, ANTONI ***2338** 

MAS MALONDRA, CATALINA MARIA ***8098** 

MAYOL GALLEGO, LLUIS ***7365** 

NICOLAU MATAS, JOAN ***7186** 

PASQUAL MAS, CATALINA ***1656** 

PASTOR PONT, ANTONI ***1956** 

ROSSELLO MELIS, RAFEL ***7237** 

SANCHIS FORTEZA-REY, ROSA MARIA ***9285** 

 

2. Declarar exclosos els aspirants següents per no haver acreditat els requisits establerts en 

les bases: 

 

NOM I COGNOMS DNI 

GILI AMENGUAL, VICTÒRIA ANTÒNIA ***0141** 

 

 

3. 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. 

 

 

4. Una vegada  transcorregut aquest termini de tres dies hàbils sense reclamacions, aquesta 

llista es considerarà automàticament elevada a definitiva. 

 

 

 



 
 

5. En aplicació de la clàusula cinquena de les bases, nomenar el tribunal qualificador del 

procés de selecció: 

 

   President:  Francesc Grimalt vigo, gerent de la SAM 

                Vocal:        Aranzazu Fiol Aldaz, tècnica d’administració general de la SAM  

         Maria Antònia Galmés Garí, enginyera industrial de la SAM 

                Secretari:    Carme Sansó tècnica d’administració general de la SAM 

     

 

6. Els aspirants queden convocats per a realitzar la fase d’oposició dia 29 de novembre a 

les  a les 8:30h, a les oficines de la SAM, situades al Carrer Major, 22 de Manacor. 

 

Manacor, 14 de novembre de 2022 

 

La Presidenta, 

Cristina Capó Santandreu  
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