
 

Expedient núm.: 3680/2018
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Selecció de Personal i Provisió de Llocs de treball

RESOLUCIÓ  APROVANT LA LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I 
EXCLOSOS AL PROCÉS SELECTIU DE TÈCNIC-A SUPERIOR

DE SÓLLER 2010

Vista  la  Resolució  de  dia  13-12-2018,  en  la  qual  s'aprovava  la  llista  provisional 
d'admesos  i  exclosos  de  la  convocatòria  en  relació  amb  les  proves  de  selecció  de 
Personal laboral per proveir una plaça vacant de Tècnic Superior per a la gestió de 
l'entitat pública empresarial Sóller 2010.

Finalitzat el termini de presentació de reclamacions a la llista provisional d'aspirants i 
examinades les al·legacions presentades pels aspirants exclosos de la convocatòria.

De  conformitat  amb  les  bases  de  la  convocatòria  aprovades  juntament  amb  la 
convocatòria  per  Acord  del  Consell  d'Administració  de  Sóller  2010  en  data  20  de 
novembre  de  2018,  i  en  virtut  de  l'article  20  del  Reglament  General  d'Ingrés  del 
Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió de Llocs de treball 
i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat 
aprovat pel Reial decret 364/1995, de 10 de març i de l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, de Bases del Règim Local,

RESOLC 

PRIMER.  Estimar  la  documentació  presentada  pels  aspirants  amb  DNI  núms. 
43180823W,  43180822R,  43473210J  i  43195625S, en  relació  amb  l'expedient  de 
selecció de personal per cobrir la plaça vacant de  Tècnic Superior per a la gestió en 
l'entitat pública Sóller 2010, en conseqüència, introduir en l'expedient les modificacions 
indicades.

SEGON. Aprovar de forma definitiva la següent relació d'aspirants admesos i exclosos 
de la convocatòria referenciada.

RELACIÓ D'ASPIRANTS ADMESOS:

-DNI: 43209670F
-DNI: 43168019D
-DNI: 41521195P

 



 

-DNI: 78151702W
-DNI: 43158551V
-DNI: 43146685L
-DNI: 43180823W
-DNI: 43180822R
-DNI: 43195625S
-DNI: 43473210J
-DNI: 43143114J

PROVA CONEIXEMENTS DE LA LLENGUA CATALANA NIVELL C1.

-DNI: 43195625S 

TERCER.- La realització del primer exercici començarà el dia 23 de gener de 2019, a 
les 11:30 hores, a l'edifici consistorial, Sala Tinents Batle, 2n pis (Plaça Constitució, 1.  
07100 Sóller), amb la realització de la prova de coneixements de la llengua catalana 
nivell C1. 

L'aspirant ha de dur el Document Nacional d’Identitat o Passaport en vigor que haurà 
d’estar visible  durant el temps de la prova i  bolígraf. Està prohibit  l’ús de mòbils i  
qualsevol  altre  aparell  electrònic,  l’incompliment  d’aquesta  norma  determinarà 
l’exclusió de l’aspirant.

QUART.- 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.

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

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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