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Convocatòria per a la selecció d’un/a fisioterapeuta per la Fundació per a 

l’Esport Balear 

 

Llista DEFINITIVA d’aspirants admesos amb la relació PROVISIONAL de 

puntuacions, ordenada de més a menys punts i sense els punts de 

l’entrevista. 

Llista DEFINITIVA de persones admeses i excloses, amb la indicació de les 

causes de l'exclusió. A la llista de persones admeses s’inclou la relació 

PROVISIONAL de les puntuacions obtingudes, prèviament a la realització de 

l’entrevista. 

 

Al·legacions a la puntuació provisional  

Les persones aspirants disposen d'un termini de tres dies hàbils, comptadors des 

de l'endemà de la publicació de la llista per al·legar les rectificacions pertinents 

sobre la puntuació provisional. Ja no s’admet cap al·legació sobre la llista de 

persones excloses.  

Les al·legacions s'han 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’al·legació 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.  

Per l’esmena dels documents acreditatius signats digitalment, que s’han presentat 

en paper sense codi de verificació, es poden enviar els originals amb la signatura 

digital per correu electrònic.  

En cas de tenir qualsevol dubte sobre la vostra valoració, podeu fer les consultes 

pertinents enviant un correu electrònic. L’adreça electrònica on s’han d’enviar els 

correus és: 

info@fundacioesportbalear.es  
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A l’assumpte del correu heu d’indicar expedient, NIF/NIE i nom complet L’últim dia 

per presentar les esmenes és el dimecres dia 20 de juliol de 2022 

 

Llista DEFINITIVA d’aspirants admesos amb la relació PROVISIONAL de 

puntuacions, ordenada de més a menys punts i sense els punts de 

l’entrevista. 

 

Esp. Núm DNI Mèrits 

professionals 

(màx 45 

punts) 

Formació 

reglada 

(màx. 30 

punts) 

Formació 

contínua 

(màx. 15 

punts) 

Total 

08 43159613K 0,00 20,00 14,00 35,50 

07 43171942E 11,30 0,00 14,00 26,80 

04 43220987P 8,00 10,00 8,11 26,11 

06 41619786K 0,00 10,00 0,00 11,50 

05 43150034X 2,30 0,00 3,75 7,55 

01 43203830D 0,00 0,00 1,88 1,88 

03 41615940Q 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Relació DEFINITIVA d’aspirants Exclosos amb motivació de l’exclusió 

Expedient NIF Motiu d’exclusió 

02 R.C.A. 
Els fitxers que ha enviat digitalment no 

permeten la seva lectura 

 

 

 

Palma, 15 de juliol de 2022 


