
 

Assumpte: Aprovació provisional d’admesos i exclosos del procediment selectiu per 
proveir com a contractat-da laboral una plaça de Tècnic-a superior per a la gestió de 
l'entitat pública empresarial Sóller 2010.  Expedient 3680/2018.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d’admissió a les proves per proveir com a 
contractat-da  laboral  una plaça  de  Tècnic-a  superior  per  a  la  gestió  de  l'entitat  pública 
empresarial Sóller 2010 i constitució d'una borsa de treball.

De  conformitat  amb  el  punt  quart  de  les  bases  aprovades  per  Acord  del  Consell 
d’administració de l’empresa pública Sóller 2010, en sessió ordinària celebrada el 20 de 
novembre de 2018  en virtut de les atribucions conferides per la legislació vigent, aquesta 
Presidència RESOL: 

PRIMER. Aprovar la següent relació provisional d’aspirants admesos i exclosos:

A.-   RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS:

-DNI: 43209670F
-DNI: 43168019D
-DNI: 41521195P
-DNI: 78151702W
-DNI: 43158551V
-DNI: 43146685L 

B.-  RELACIÓ D’ASPIRANTS EXCLOSOS:

-DNI: 43180823W. Motiu: manca declaració responsable,segons clàusula 3ª.2.
-DNI: 43180822R. Motiu: manca declaració responsable,segons clàusula 3ª.2.
-DNI: 43195625S. Motiu: manca fotocòpia del DNI i declaració responsable, segons 
clàusula 3ª.2.
-DNI:  43143114J.  Motiu:  manca  declaració  responsable  i  relació  de  mèrits,  segons 
clàusula 3ª.2.
-DNI: 43473210J. Motiu: manca declaració responsable,segons clàusula 3ª.2.

C.- PROVA CONEIXEMENTS DE LA LLENGUA CATALANA NIVELL C1.

-DNI: 43195625S (en el cas que presenti la documentació requerida en l'apartat anterior 
de relació d'aspirants exclosos)

SEGON-. La composició del Tribunal qualificador és la següent:

— President: Gabriel Buades Crespí,  Ajuntament de Sóller.
— Suplent: Raimundo Tomás Montis Sastre, Ajuntament d'Esporles

 



 
— Vocal qui també actuarà de secretària: Patricia Moreno,  COSITAL.
— Suplent qui també actuarà de secretària: Margarita Marqués Moyá, COSITAL 

— Vocal: Pau Ramis Ripoll, representant del CIM
— Suplent: Pere Carlos Arnaiz, representant del CIM

TERCER.- Ordenar la publicació de la present Resolució al perfil del contractant de Sóller 
2010 i al tauler d’anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament de Sóller.

QUART.-  Concedir als aspirants exclosos o omesos, segons el punt quart de les bases, un 
termini  de TRES dies  hàbils  a  comptar  des de l’endemà de la  publicació de la  present 
Resolució al perfil del contractant de Sóller 2010 i al tauler d’anuncis de la pàgina web de 
l’Ajuntament de Sóller, per esmenar deficiències o presentar al·legacions. Els aspirants que 
esmenin  deficiències  o  presentin  al·legacions  en  lloc  distint  al  Registre  General  de 
l’Ajuntament de Sóller,  hauran de trametre  per correu  electrònic  barbona@a-soller.es la 
documentació registrada per tal de tenir coneixement de la seva presentació. 

CINQUÈ.-  Donar compte de la present Resolució al proper Consell d’Administració que 
es celebri. 

El President de Sóller 2010

SÓLLER, DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE. 
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