
 

Assumpte: Aprovació definitiva 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.

Atès  que  en  data  11  de  desembre  de  2017 es  va  aprovar  la  relació  provisional  d'aspirants  
admesos i exclosos de la convocatòria 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.

Finalitzat  el  termini  de  presentació  de  reclamacions  a  la  llista  provisional  d'aspirants  i  no 
havent-se presentat cap al·legació ni reclamació.

De conformitat amb 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 de forma definitiva la següent relació d'aspirants admesos i exclosos de la  
convocatòria referenciada:

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.-  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.

La crida dels posteriors exercicis es farà mitjançant la publicació    al perfil del contractant de 
Sóller 2010 i al tauler d’anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament de Sóller

El President de Sóller 2010

Sóller, document signat electrònicament al marge. 
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