
 

Assumpte: Aprovació provisional d’admesos i exclosos del procediment selectiu per 
crear una borsa de treball per proveir llocs vacants o substitucions de la categoria de 
coordinador/a – director/a per a la prestació del servei públic d’atenció a la primera 
infància a l’Escola d’educació infantil municipal de Sóller.  Expedient 4815/2017.

Finalitzat  el  termini  de  presentació  de  sol·licituds  d’admissió  a  les  proves  per  a  la 
constitució  d’una borsa  de treball  de la  categoria  coordinador/a – director/a  per  a la 
prestació del servei públic d’atenció a la primera infància a l’Escola d’Educació Infantil  
municipal de Sóller.

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 15 de 
novembre de 2017,  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: 78217489D
-DNI: 43187475F
-DNI: 43144524C
-DNI: 43167876G
-DNI: 46346639Y

B.-  RELACIÓ D’ASPIRANTS EXCLOSOS:

Cap.

SEGON.- L’inici de les proves serà el proper dia 18 de desembre de 2017 amb la prova del 
Projecte i la seva defensa oral, a  les 17:30 hores a l'edifici de l'Ajuntament, 2n planta. 
Plaça Constitució, 1 – Sóller. Els aspirants han de dur el Document Nacional d’Identitat o 
Passaport en vigor que haurà d’estar visible durant el temps de la prova. Està prohibit l’ús  
de mòbils i qualsevol altre aparell electrònic, l’incompliment d’aquesta norma determinarà 
l’exclusió de l’aspirant.

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

— President: Juan Vicente Pérez Hernández, representant CC.AA.
— Suplent:  Silvia Carol Gonzálezrepresentant CC.AA.

— Vocal qui també actuarà de secretari: Antoni Quetglas Cifre,  Ajuntament de Sóller.
— Suplent qui també actuarà de secretari: Gabriel Buades Crespí,  Ajuntament de 
Sóller.

 



 

— Vocal: Isabel M.ª Piña Florit, Ajuntament de Sóller.
— Suplent:  Josep Porcel Fiol, Ajuntament de Sóller.

— Vocal: Maria Zálvez Fernández, Ajuntament de Sóller.
— Suplent:  Paloma Salas Garijo, representant CC.AA

— Vocal: Margalida Morell Rullán, Ajuntament de Sóller.
— Suplent: Miquel Mascaró Artigues, representant CC.AA

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.-  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  o  fax  (fax.  Núm. 
971638762: correu electrònic:  soller2010@gmail.com) la documentació registrada per tal 
de tenir coneixement de la seva presentació. 

SISÈ.-   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. 

 

mailto:soller2010@gmail.com

	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Sóller
	2017-12-11T16:41:00+0100
	Sóller
	SERVERA SERVERA JAUME - 42999218M
	Ho accepto




