Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)

ATLETISME
Codi plaça:

ATL.DT.EI.20

Tipus personal:

DIRECTOR TÈCNIC

Illa:

EIVISSA

Hores setmanals:

20

Nombre de places:

1

ADMESOS

41455840L

1260-16

43063424H

1328-16
/ 1329-16

EXCLOSOS
15482957R

1347-16

• NO APORTA REQUISIT ESPECÍFIC.

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).
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Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)

ATLETISME
Codi plaça:

ATL.TE.EI.25

Tipus personal:

TÈCNIC

Illa:

EIVISSA

Hores setmanals:

25

Nombre de places:

1

EXCLOSOS

15482957R

1347-16

• NO APORTA REQUISIT ESPECÍFIC.

41437269D

1368-16

• NO APORTA EL CERTIFICAT NEGATIU DEL REGISTRE CENTRAL DE
DELINQÜENTS SEXUALS.

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).

17/11/2016
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Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)

ATLETISME
Codi plaça:

ATL.TE.MA.15

Tipus personal:

TÈCNIC

Illa:

MALLORCA

Hores setmanals:

15

Nombre de places:

5

ADMESOS

18219900J

1373-16

• ADMÉS A TOTES LES PLACES (1, 2, 3, 4 i 5)

41455840L

1260-16

• ADMÉS A LES PLACES 3, 4 i 5

42962615H

1346-16

• ADMÉS A TOTES LES PLACES (1, 2, 3, 4 i 5)

42976911P

1337-16

• ADMÉS A LES PLACES 3, 4 i 5

43032579Q

1245-16

• ADMÉS A TOTES LES PLACES (1, 2, 3, 4 i 5)

43054308X

1365-16

• ADMÉS A TOTES LES PLACES (1, 2, 3, 4 i 5)

43057215L

1325-16

• ADMÉS A LES PLACES 3, 4 i 5

43063380C

1344-16

• ADMÉS A TOTES LES PLACES (1, 2, 3, 4 i 5)

43063424H

1328-16 • ADMÉS A LES PLACES 3, 4 i 5
/ 1329-16

43112982B

1342-16

• ADMÉS A TOTES LES PLACES (1, 2, 3, 4 i 5)

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).

17/11/2016
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Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)
ADMESOS
43182108E

1246-16

• ADMÉS A LES PLACES 3, 4 i 5

43183278L

1369-16

• ADMÉS A LES PLACES 3, 4 i 5

EXCLOSOS
43029362L

1376-16

• EL DOCUMENT PER ACREDITAR EL REQUISIT ESPECÍFIC NO ÉS L'ORIGINAL
NI UNA CÒPIA ACARADA.

43087307G

1271-16

• NO APORTA REQUISIT ESPECÍFIC.

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).

17/11/2016
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Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)

BÀDMINTON
Codi plaça:

BAD.DT.EI.23

Tipus personal:

DIRECTOR TÈCNIC

Illa:

EIVISSA

Hores setmanals:

23

Nombre de places:

1

ADMESOS

21513069L

1372-16

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).

17/11/2016
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Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)

BÀDMINTON
Codi plaça:

BAD.TE.EI.21

Tipus personal:

TÈCNIC

Illa:

EIVISSA

Hores setmanals:

21

Nombre de places:

1

EXCLOSOS

46954845T

1374-16

• NO APORTA EL CERTIFICAT NEGATIU DEL REGISTRE CENTRAL DE
DELINQÜENTS SEXUALS.

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).

17/11/2016
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Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)

BÀDMINTON
Codi plaça:

BAD.TE.MA.15

Tipus personal:

TÈCNIC

Illa:

MALLORCA

Hores setmanals:

15

Nombre de places:

1

ADMESOS

34065200S

1375-16

EXCLOSOS
41494677D

1331-16

• NO APORTA REQUISIT ESPECÍFIC.

43106015J

1310-16

• EL DOCUMENT PER ACREDITAR EL REQUISIT ESPECÍFIC NO ÉS L'ORIGINAL
NI UNA CÒPIA ACARADA.

43183533K

1362-16

• NO APORTA REQUISIT ESPECÍFIC.

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).

17/11/2016

Pàgina 7 de 39

Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)

BÀSQUET
Codi plaça:

BQT.PF.MA.40

Tipus personal:

PREPARADOR FÍSIC

Illa:

MALLORCA

Hores setmanals:

40

Nombre de places:

1

ADMESOS

15482957R

1347-16

24396896Z

1275-16

32057629E

1290-16

37339401M

1299-16

41535062Y

1258-16

41537363F

1293-16

41537364P

1350-16

43144446B

1363-16

43156849V

1356-16

43164139Q

1335-16

43165213D

1339-16

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).

17/11/2016
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Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)
ADMESOS
43167689R

1259-16

43183278L

1369-16

43183533K

1362-16

43195271Y

1238-16

73262009V

1257-16

78215775C

1364-16

78216890P

1343-16

EXCLOSOS
48629207P

1352-16

• NO SIGNA CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES.

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).

17/11/2016
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Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)

BÀSQUET
Codi plaça:

BQT.TE.MA.15

Tipus personal:

TÈCNIC

Illa:

MALLORCA

Hores setmanals:

15

Nombre de places:

2

ADMESOS

24396896Z

1275-16

43016188R

1351-16

43053155F

1326-16

43054325G

1354-16

43073897A

1366-16

43141830V

1287-16

43164139Q

1335-16

52206427S

1357-16

EXCLOSOS
43019183Y

1353-16

• EL CERTIFICAT D'EXPERT PRESENTAT NO ESTÀ SIGNAT.

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).

17/11/2016
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Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)
EXCLOSOS
43126078C

1307-16

• EL DOCUMENT PER ACREDITAR EL REQUISIT ESPECÍFIC NO ÉS L'ORIGINAL
NI UNA CÒPIA ACARADA.

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).

17/11/2016
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Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)

CICLISME
Codi plaça:

CIC.TE.MA.30

Tipus personal:

TÈCNIC

Illa:

MALLORCA

Hores setmanals:

30

Nombre de places:

1

ADMESOS

43167604P

1256-16

EXCLOSOS
15482957R

1347-16

• NO APORTA REQUISIT ESPECÍFIC.

43149157F

1385-16

• NO APORTA REQUISIT ESPECÍFIC.

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).

17/11/2016
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Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)

CICLISME
Codi plaça:

CIC.TE.MA.15

Tipus personal:

TÈCNIC

Illa:

MALLORCA

Hores setmanals:

15

Nombre de places:

1

EXCLOSOS

43087307G

1271-16

• NO APORTA REQUISIT ESPECÍFIC.

43223746F

1312-16

• NO APORTA REQUISIT ESPECÍFIC.

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).
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Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA FEMENINA
Codi plaça:

GAF.DT.MA.28

Tipus personal:

DIRECTOR TÈCNIC

Illa:

MALLORCA

Hores setmanals:

28

Nombre de places:

1

ADMESOS

43085068L

1297-16

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).

17/11/2016

Pàgina 14 de 39

Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA FEMENINA
Codi plaça:

GAF.PF.MA.20

Tipus personal:

PREPARADOR FÍSIC

Illa:

MALLORCA

Hores setmanals:

20

Nombre de places:

1

EXCLOSOS

15482957R

1347-16

• NO APORTA FORMACIÓ O CERTIFICAT ESPECÍFIC DE GIMNÀSTICA.

43156849V

1356-16

• NO APORTA FORMACIÓ O CERTIFICAT ESPECÍFIC DE GIMNÀSTICA.

43195226F

1361-16

• EL PLA FORMATIU ADJUNTAT A LA FORMACIÓ FEDERATIVA ACREDITADA
NO CONCRETA LA CÀRREGA LECTIVA.

43195271Y

1238-16

• NO APORTA FORMACIÓ O CERTIFICAT ESPECÍFIC DE GIMNÀSTICA.

78216890P

1343-16

• NO APORTA FORMACIÓ O CERTIFICAT ESPECÍFIC DE GIMNÀSTICA.

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).
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Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA FEMENINA
Codi plaça:

GAF.TE.MA.15

Tipus personal:

TÈCNIC

Illa:

MALLORCA

Hores setmanals:

15

Nombre de places:

2

ADMESOS

43088463X

1338-16

43179485K

1298-16

EXCLOSOS
43025075X

1304-16

• NO APORTA DECLARACIÓ JURADA ANNEX 7.

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).
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Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA FEMENINA
Codi plaça:

GAF.CO.MA.18

Tipus personal:

COREÒGRAF

Illa:

MALLORCA

Hores setmanals:

18

Nombre de places:

1

ADMESOS

43051501D

1332-16

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).
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Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA MASCULINA
Codi plaça:

GAM.DT.MA.40

Tipus personal:

DIRECTOR TÈCNIC

Illa:

MALLORCA

Hores setmanals:

40

Nombre de places:

1

ADMESOS

50079288P

1291-16

EXCLOSOS
15482957R

1347-16

• NO APORTA REQUISIT ESPECÍFIC.

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).
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Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA MASCULINA
Codi plaça:

GAM.DT.MA.26

Tipus personal:

DIRECTOR TÈCNIC

Illa:

MALLORCA

Hores setmanals:

26

Nombre de places:

1

ADMESOS

44325915Q

1311-16

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).

17/11/2016

Pàgina 19 de 39

Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)

LLUITA
Codi plaça:

LLU.DT.MA.40

Tipus personal:

DIRECTOR TÈCNIC

Illa:

MALLORCA

Hores setmanals:

40

Nombre de places:

1

ADMESOS

42985350Y

1330-16

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).
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Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)

LLUITA
Codi plaça:

LLU.TE.MA.40

Tipus personal:

TÈCNIC

Illa:

MALLORCA

Hores setmanals:

40

Nombre de places:

1

ADMESOS

43142892K

1358-16

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).
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Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)

LLUITA
Codi plaça:

LLU.TE.MA.20

Tipus personal:

TÈCNIC

Illa:

MALLORCA

Hores setmanals:

20

Nombre de places:

2

ADMESOS

43139060F

1334-16

43139061P

1333-16

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).

17/11/2016
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Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)

MOTOCICLISME
Codi plaça:

MOT.DT.MA.40

Tipus personal:

DIRECTOR TÈCNIC

Illa:

MALLORCA

Hores setmanals:

40

Nombre de places:

1

ADMESOS

78217416M

1301-16

EXCLOSOS
15482957R

1347-16

• NO APORTA REQUISIT ESPECÍFIC.

78215775C

1364-16

• NO APORTA REQUISIT ESPECÍFIC.

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).

17/11/2016
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Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)

NATACIÓ SINCRONITZADA
Codi plaça:

SIN.DT.MA.40

Tipus personal:

DIRECTOR TÈCNIC

Illa:

MALLORCA

Hores setmanals:

40

Nombre de places:

1

ADMESOS

71882865E

1294-16

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).
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Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)

RUGBI
Codi plaça:

RUG.DT.MA.40

Tipus personal:

DIRECTOR TÈCNIC

Illa:

MALLORCA

Hores setmanals:

40

Nombre de places:

1

ADMESOS

33529336M

1244-16

EXCLOSOS
41537364P

1350-16

• NO APORTA REQUISIT ESPECÍFIC.

43191949L

1327-16

• NO APORTA REQUISIT ESPECÍFIC.

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).
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Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)

RUGBI
Codi plaça:

RUG.PF.MA.20

Tipus personal:

PREPARADOR FÍSIC

Illa:

MALLORCA

Hores setmanals:

20

Nombre de places:

1

ADMESOS

32057629E

1290-16

37337289D

1305-16

41535062Y

1258-16

41537363F

1293-16

41537364P

1350-16

43057215L

1325-16

43156849V

1356-16

43165213D

1339-16

43183278L

1369-16

43183533K

1362-16

43195271Y

1238-16

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).
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Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)
ADMESOS
73262009V

1257-16

78215775C

1364-16

78216890P

1343-16

EXCLOSOS
48629207P

1352-16

• NO SIGNA CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES.

78220112X

1378-16

• NO APORTA EL CERTIFICAT NEGATIU DEL REGISTRE CENTRAL DE
DELINQÜENTS SEXUALS.

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).
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Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)

TAEKWONDO
Codi plaça:

TAE.DT.MA.35

Tipus personal:

DIRECTOR TÈCNIC

Illa:

MALLORCA

Hores setmanals:

35

Nombre de places:

1

ADMESOS

43107602J

1303-16

EXCLOSOS
43155233B

1341-16

• EL CERTIFICAT D'EXPERT PRESENTAT NO ESTÀ SIGNAT.

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).
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Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)

TAEKWONDO
Codi plaça:

TAE.TE.MA.30

Tipus personal:

TÈCNIC

Illa:

MALLORCA

Hores setmanals:

30

Nombre de places:

1

ADMESOS

52939273N

1295-16

EXCLOSOS
43155233B

1341-16

• NO APORTA REQUISIT ESPECÍFIC.

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).
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Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)

TENNIS
Codi plaça:

TEN.DT.MA.40

Tipus personal:

DIRECTOR TÈCNIC

Illa:

MALLORCA

Hores setmanals:

40

Nombre de places:

1

ADMESOS

41515659S

1306-16

43055390B

1289-16

EXCLOSOS
02854660S

1319-16

• NO SIGNA SOL·LICITUD.
• NO APORTA EL CERTIFICAT NEGATIU DEL REGISTRE CENTRAL DE
DELINQÜENTS SEXUALS.

41537364P

1350-16

• NO APORTA REQUISIT ESPECÍFIC.

43167689R

1259-16

• NO APORTA REQUISIT ESPECÍFIC.

47981164J

1269-16

• NO APORTA REQUISIT ESPECÍFIC.

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).
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Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)

TENNIS
Codi plaça:

TEN.TE.MA.40

Tipus personal:

TÈCNIC

Illa:

MALLORCA

Hores setmanals:

40

Nombre de places:

1

ADMESOS

07474192C

1370-16

43167689R

1259-16

EXCLOSOS
02854660S

1319-16

• NO SIGNA SOL·LICITUD.
• NO APORTA EL CERTIFICAT NEGATIU DEL REGISTRE CENTRAL DE
DELINQÜENTS SEXUALS.

43115732R

1360-16

• NO APORTA REQUISIT ESPECÍFIC.

47981164J

1269-16

• NO APORTA REQUISIT ESPECÍFIC.

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).
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Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)

TIR AMB ARC
Codi plaça:

ARC.DT.EI.15

Tipus personal:

DIRECTOR TÈCNIC

Illa:

EIVISSA

Hores setmanals:

15

Nombre de places:

1

EXCLOSOS

41455197C

1324-16

• EL DOCUMENT PER ACREDITAR EL REQUISIT ESPECÍFIC NO ÉS L'ORIGINAL
NI UNA CÒPIA ACARADA.

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).
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Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)

TIR AMB ARC
Codi plaça:

ARC.TE.EI.25

Tipus personal:

TÈCNIC

Illa:

EIVISSA

Hores setmanals:

25

Nombre de places:

1

EXCLOSOS

46959442C

1322-16

• EL DOCUMENT PER ACREDITAR EL REQUISIT ESPECÍFIC NO ÉS L'ORIGINAL
NI UNA CÒPIA ACARADA.

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).
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Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)

TIR AMB ARC
Codi plaça:

ARC.TE.EI.15

Tipus personal:

TÈCNIC

Illa:

EIVISSA

Hores setmanals:

15

Nombre de places:

1

EXCLOSOS

41456232C

1323-16

• NO APORTA FOTOCÒPIA DEL DOCUMENT NACIONAL D'IDENTITAT.
• EL DOCUMENT PER ACREDITAR EL REQUISIT ESPECÍFIC NO ÉS L'ORIGINAL
NI UNA CÒPIA ACARADA.

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).
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Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)

VELA
Codi plaça:

VEL.DT.MA.30

Tipus personal:

DIRECTOR TÈCNIC

Illa:

MALLORCA

Hores setmanals:

30

Nombre de places:

1

ADMESOS

43072431D

1292-16

43161424S

1377-16

EXCLOSOS
47457907Y

1349-16

• NO APORTA EL CERTIFICAT NEGATIU DEL REGISTRE CENTRAL DE
DELINQÜENTS SEXUALS.

78215775C

1364-16

• NO APORTA REQUISIT ESPECÍFIC.

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).
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Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)

VELA
Codi plaça:

VEL.TE.MA.15

Tipus personal:

TÈCNIC

Illa:

MALLORCA

Hores setmanals:

15

Nombre de places:

2

ADMESOS

43150716W

1309-16

43161424S

1377-16

EXCLOSOS
41495818T

1308-16

• LA DECLARACIÓ JURADA ANNEX 7 NO ÉS L'ORIGINAL NI UNA CÒPIA
ACARADA.
• NO APORTA EL CERTIFICAT NEGATIU DEL REGISTRE CENTRAL DE
DELINQÜENTS SEXUALS.

43087307G

1271-16

• NO APORTA REQUISIT ESPECÍFIC.

47457907Y

1349-16

• NO APORTA EL CERTIFICAT NEGATIU DEL REGISTRE CENTRAL DE
DELINQÜENTS SEXUALS.

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).

17/11/2016

Pàgina 36 de 39

Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)

VOLEIBOL
Codi plaça:

VBL.TE.MA.20

Tipus personal:

TÈCNIC

Illa:

MALLORCA

Hores setmanals:

20

Nombre de places:

1

ADMESOS

Y2597097C

1261-16

EXCLOSOS
41520420S

1359-16

• NO ADJUNTA PLA FORMATIU A LA FORMACIÓ FEDERATIVA ACREDITADA.

43087307G

1271-16

• NO APORTA REQUISIT ESPECÍFIC.

43194322T

1336-16

• NO SIGNA CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES.
• NO ADJUNTA PLA FORMATIU A LA FORMACIÓ FEDERATIVA ACREDITADA.

43207896G

1355-16

• EL PLA FORMATIU ADJUNTAT A LA FORMACIÓ FEDERATIVA ACREDITADA
NO S'AJUSTA AL PLA FORMATIU DE LA FORMACIÓ REGLADA.

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).
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Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)

WINDSURF
Codi plaça:

WIN.DT.MA.40

Tipus personal:

DIRECTOR TÈCNIC

Illa:

MALLORCA

Hores setmanals:

40

Nombre de places:

1

ADMESOS

41455524W

1321-16

EXCLOSOS
47457907Y

1349-16

• NO APORTA EL CERTIFICAT NEGATIU DEL REGISTRE CENTRAL DE
DELINQÜENTS SEXUALS.
• NO APORTA REQUISIT ESPECÍFIC.

50101809N

1371-16

• NO APORTA REQUISIT ESPECÍFIC.

78215775C

1364-16

• NO APORTA REQUISIT ESPECÍFIC.

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).
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Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la selecció de personal tècnic, amb
caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears (CTEIB)

BÀSQUET
Codi plaça:

BQT.TE.MA.15.DISC

Tipus personal:

TÈCNIC

Illa:

MALLORCA

Hores setmanals:

15

Nombre de places:

1

EXCLOSOS

43052692G

1300-16

• EL DOCUMENT PER ACREDITAR EL REQUISIT ESPECÍFIC NO ÉS L'ORIGINAL
NI UNA CÒPIA ACARADA.

IMPORTANT
Les reclamacions s’han de presentar a la seu de la Fundació per a l’Esport Balear, al C/Gremi Forners, núm. 4, 07009 de Palma, utilitzant el
formulari de reclamació penjat a la web de la Fundació.
També es poden presentar via oficina de correus. En aquest cas s’ha de tenir en compte que el personal de l’oficina ha de segellar una
còpia del formulari amb la data en què s’envia i que ha d’estar dins el termini establert. Aquesta còpia segellada s’ha de fer arribar a la
Fundació per a l’Esport Balear enviant un fax al núm. 971 43 17 24 o per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es.
En cas que no sigui necessari aportar documentació original o acarada, es pot enviar el formulari de reclamació i la documentació que es
vulgui adjuntar per correu electrònic a l’adreça promocio@fundacioesportbalear.es (serà responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que la
Fundació ha rebut la documentació).
TERMINI PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS
El termini per presentar les reclamacions és el dimarts 22 de novembre de 2016 (inclòs).
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