
ANUNCI

Aprovació provisional llista d´admesos  per la convocatòria per a la selecció de personal
per crear una borsa de feina d’auxiliar  administratiu per a l’Empresa de Serveis del
Municipi de Manacor, S.A.

La presidenta del Consell d´Administració ha resolt:

El 02 de gener del 2018 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre
part a la selecció de personal, mitjançant concurs oposició, per crear una borsa de feina
d’auxiliar administratiu.

RESOLC: 

Aprovar provisionalment la llista següent d’aspirants  admesos per prendre part  a la
convocatòria de una borsa d’auxiliar administratiu.    

Núm
. 

DNI ASPIRANT

1. 41615744G
2. 18226103Y
3. 41572471V
4. 41570798T
5. 18220984Q
6. 18220177Z
7. 41519524Q
8. 41535664X
9. 18231963R
10. 41537998K

 

Aprovar  provisionalment  la  llista  següent  d’aspirants  exclosos  per  prendre part  a  la
convocatòria de una borsa de feina d’auxiliar administratiu.  

 

Núm
. 

DNI ASPIRANT

1. 41571716K



1.Publicar aquesta resolució en el tauler d’anuncis de la SAM i concedir un termini de
dos  dies  hàbils  a  comptar  del  dia  següent  d’aquesta   publicació  per  rectificacions,
esmenar errades i possibles reclamacions.

2.Una  vegada  transcorregut  aquest  termini  de  dos  dies  hàbils  sense  que   hi  haguí
reclamacions, aquesta llista es considerarà automàticament elevada a definitiva.

3.Dels aspirants abans relacionats, han de realitzar la prova específica de català nivell
(B2) les persones següents: 

Núm
. 

DNI ASPIRANT

1. 41615744G
2. 41571716K
3. 18220177Z
4. 18231963R

4.Aquest aspirants queden convocats per dia 10 de gener del 2018, a les 9:00 hores, a l
´Escola de Mallorquí (Molí d´en Beió, Passeig Ferrocarril s/n), per la realització de la
prova específica de català. Es designa per a la realització d´aquesta prova a la tècnica de
normalització lingüística de l´Ajuntament  de Manacor, Isabel Andreu Nadal.

5.Publicar  aquesta  resolució  en   el  tauler  d´anuncis  de  la  SAM  i  la  pagina  Web
www.sammanacor.com i  concedir  un  termini  de  dos  dies  hàbils  a  comptar  del  dia
següent  d´aquesta  publicació  per  a  rectificacions,  esmenar  errades  i  possibles
reclamacions.

6.Una  vegada  transcorregut  aquest  termini  de  dos  dies  hàbils  sense  que  hi  hagi
reclamacions, aquesta llista es considerarà automàticament elevada a definitiva.

7.Dia 6 de febrer de 2018, a les 9.00, es constituirà el tribunal qualificador i queden
convocats els aspirants a les oficines de la SAM del carrer Major.22, el mateix dia i hora
per a la realització dels dos primers exercicis.

8. El tribunal qualificador queda modificat en la seua composició, per motiu de renuncia
d’alguns del seus membres.

- President titular : Arànzazu Fiol Aldaz, tècnica d’administració de la SAM

http://www.sammanacor.com/


-  President  suplent.:  Maria  de  Lluc  Verger  Aguilar:  secretaria  del  consell
d’administració de la SAM

- Vocals suplents: Miguel Angel Elias, oficial 1ª de la SAM

                              Antoni Cabrer Ramirez, oficial de la SAM

-Secretari suplent. Joaquin Sabater Romero, oficial 1ª de la SAM

                              

 

Manacor, 04 de gener del 2018

Signat la Presidenta del Consell d’Administració.

Mª Antonia Sansó Jaume.


