
 
 

Convocatòria per a la selecció d’un director/a de Àrea de Promoció i Patrocini 
de la Fundació per a l’Esport Balear 

Llista de persones admeses i excloses 

Relació provisional de persones admeses i excloses, amb la indicació de les causes 
de l'exclusió. Les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils, 
comptadors a partir de l'endemà de la publicació de les llistes per esmenar-ne els 
defectes o aportar els documents preceptius. 

Les esmenes s'hauran de presentar en el Registre de la Fundació per a l'Esport 
Balear ubicat en el Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears, carrer del 
Gremi Forners, 4, polígon de Son Castelló (Palma), o en qualsevol dels registres 
que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

 Si l’esmena es lliura en un lloc diferent del registre de la Fundació per a l'Esport 
Balear, es recomana enviar per correu electrònic el full amb el segell d'entrada a 
la Fundació (info@fundacioesportbalear.es), fins a les 24 hores següents que 
acabi el termini hàbil. 

Els documents acreditatius signats digitalment, que no tenen validesa en paper, 
es poden enviar a l’adreça de correu electrònic info@fundacioesportbalear.es, 
indicant el motiu i el número d’expedient relacionat. L’últim dia per presentar les 
esmenes és el dimarts 29 de juny. 

 

Admesos 

EXPEDIENT NIF 
02 47048522K 
04 30794073V 
05 16038247W 
07 43189173A 
08 43117689A 
10 43089288F 
11 43158779S 
15 43159768S 

 

 



 
 

 

Exclosos 

EXPEDIENT NIF MOTIU/S EXCLUSIÓ 

01 47258948C  No acredita una experiència mínima de 2 anys al 
servei d'organismes públics. 

03 46957207Q  No acredita estar en possessió del certificat de 
nivell C1 de coneixements de llengua catalana. 

 No acredita estar en possessió d'un títol de 
llicenciatura o grau universitari. 

 No acredita una experiència mínima de 2 anys al 
servei d'organismes públics. 

06 43111406E  No acredita una experiència mínima de 2 anys al 
servei d'organismes públics. 

09 41517749N  No acredita estar en possessió del certificat de 
nivell C1 de coneixements de llengua catalana. 

 No acredita una experiència mínima de 2 anys al 
servei d'organismes públics. 

12 43114840Y  No acredita una experiència mínima de 2 anys al 
servei d'organismes públics. 

13 43056556G  No presenta la sol·licitud d'acord amb el model 
facilitat per la Fundació per a l'Esport Balear. 

 No presenta currículum actualitzat. 

 No acredita estar en possessió del certificat de 
nivell C1 de coneixements de llengua catalana. 

 No acredita estar en possessió d'un títol de 
llicenciatura o grau universitari. 

14 43085259A  No acredita una experiència mínima de 2 anys al 
servei d'organismes públics. 

 

Palma, 23 de juny de 2021. 

 

La comissió de selecció 


