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Govern de les Illes
Balears

Expedient núm. 1806/2022: Selecció per cobrir una plaça de director del Teatre
Principal mitjançant contracte d'alta direcció per lliure designació
RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA
I. En data 28 d’abril de 2022 el Patronat de la Fundació Teatre Principal d’Inca va
aprovar les bases que regeixen la convocatòria per a la cobertura d’una plaça de
director/a de la Fundació Teatre Principal d’Inca, mitjançant el sistema de lliure
designació. Les bases que regeixen aquest procés selectiu es varen publicar a la
web del Teatre Principal d’Inca en data 28 d’abril de 2022.
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III. De conformitat amb allò disposat amb la base quinta de les que regeixen
aquest procés selectiu, s’ha de procedir a l’aprovació de la llista provisional
d’admesos i exclosos, que es farà pública a la pàgina web de l’Ajuntament d’Inca
i del Teatre Principal d’Inca; i es concedeix un termini de deu (10) dies hàbils
perquè les persones interessades presentin les al·legacions que considerin
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II. Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, resulta que han sol·licitat
participar en l’expressat procés selectiu, els aspirants identificats amb el següent
DNI:
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oportunes, i siguin esmenats els errors. Els/les sol·licitants que dins el termini
assenyalat no esmenin els defectes justificant el seu dret a ser admesos/ses
seran definitivament exclosos/oses del procés selectiu. Si no hi hagués
reclamacions a la llista provisional s’entendrà definitiva sense necessitat de nou
acord i publicació.
Per tot allò anterior, i en ús de les atribucions que em confereix la legislació
vigent HE RESOLT:
PRIMER. Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos al procés selectiu per
a la cobertura d’una plaça de director/a de la Fundació Teatre Principal d’Inca,
mitjançant el sistema de lliure designació, declarant admesos i exclosos els
aspirants identificats amb el següent DNI:
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Exclosos pels següents motius:



52_699Y: no aporta fotocòpia del DNI.
43_037A: no aporta declaració responsable de reunir totes i cada una de
les condicions exigides a la base segona de la convocatòria.
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78_352R: no aporta fotocòpia del DNI.
43_247L: no aporta fotocòpia del DNI.

- Sol·licitud presentada fora de termini:


41_289F

SEGON. Publicar a la pàgina web de l’Ajuntament i del Teatre Principal d’Inca
l’anterior llista provisional d’admesos i exclosos, i concedir el termini de 10 dies
hàbils als interessats perquè presentin les al·legacions que considerin oportunes
i siguin esmenats els errors, amb l’advertència que en el supòsit de no presentarse reclamacions s’entendrà aquesta llista provisional elevada a definitiva sense
necessitat de nova resolució ni publicació.
El president de la Fundació
Teatre Principal d'Inca

El secretari
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