
 

PROCÉS SELECTIU PER A PROVEIR EL LLOC DE DIRECTOR / RESPONSABLE DEL PALAU 

DE CONGRESSOS: 

Extingit el termini de presentació de sol·licituds d'admissió en el procés selectiu per a 

proveir el lloc de Director / Responsable del Palau de Congressos . 

Es resol: 

PRIMER.- Aprovar la següent relació provisional d' aspirants admesos i exclosos . 

Relació Provisional d'aspirants admesos : 

  

      

CANDIDAT DNI   

BHP 71168875K   

  

Relació Provisional d'aspirants exclosos: 

        

CANDIDAT DNI DEFECTE A ESMENAR   

MN.PO 46954555D Acreditar titol universitari   

    Aportar declaració responsable*   

    Acreditar títol universitari   

DTT 41458839M 

Aportar contractes laborals / informe de vida 

laboral   

    Aportar declaració responsable*   

S.SG.A 51363121G Aportar declaració responsable*   

EM.AM 4695664W Aportar declaració responsable*   

MSG 02913057S Aportar declaració responsable*   

AB.BB 53217658M Aportar declaració responsable*   

MC.CF 41453569W Aportar declaració responsable*   

JS.TR 41450416T Aportar declaració responsable*   

FRT 41455847A Aportar declaració responsable*   

ARF 44197560R Aportar declaració responsable*   

  

*declaració responsable degudament signada de no haver estat condemnat en els últims 

cinc anys en virtut de sentència ferma en processos judicials de qualsevol ordre relatius a 

reclamacions en matèria econòmica i/o financera. 

SEGON.- Publicar al tauler d'anuncis de l'ajuntament la llista provisional d´aspirants 

admesos i exclosos en el procés selectiu per proveir el lloc de Director / Responsable del 



 

Palau de Congressos, per que, en el termini de 5 dies hàbils, a partir de l'endemà de la 

publicació de la llista provisional, els aspirants puguin formular reclamacions o esmenar 

els defectes que hagin motivat la seua exclusió. 

La documentació es presentarà en el Registre de la societat EMSER XXI SA situat en la C / 

Venda des Coloms nº 10 2ª planta, o a través dels mitjans que preveu l'article 16 de la Llei 

39/2015, d'1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques. 

  

  

A Santa Eulària des Riu 

Signat. digitalment 

Mª del Carmen Ferrer 

Presidenta EMSER XXI S.A 

 


		2020-02-03T10:00:05+0100
	FERRER TORRES MARIA DEL CARMEN - 41447770E




