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Pàgina 1

Relació de persones aspirants que han acreditat mèrits amb defectes formals:
DNI NOM REQUERIMENT: falta aportar o acreditar

***5229* BALAGUER HUGUET, MIGUEL Còpia autèntica o  compulsada de tots els mèrits al·legats

***8746* CARRASCO PEÑA, SUSANA

***9840* CERDA CERDA, MARIA ANTONIA Document acreditatiu hores/crèdits màster de “Direcció….”

***5318* CHACOPINO LLADO, PERE ALBERT Informe Vida Laboral actualitzat (còpia autèntica o compulsada).

***1903* CIFRE BAUZA, ANA MARIA Còpia autèntica o  compulsada  títol superior de Tur” 

***7677* CORTES VILCHES, IZASKUN Acreditació ISBN o ISNN publicació “Impacto...”

***9691* DRASTRUP ZAMORA, RUTH

***7101* FORNARI CUNILL, MARIA Còpia autèntica o  compulsada  del contractes de treball o certificats d’empresa  de Xi….

***0149* GARCÍA BOZA, JOAN ANTONI

***3933* JAUME DEYA, CATERINA MARIA Document acreditatiu hores/crèdits màster de “Direcció….”

***1995* KLYNHOUT BARRERA, CLAUDIO

***9533* MASSANET LOFQUIST, JOANA MARIA Còpia autèntica o  compulsada Certificat serveis prestats Consell... amb categoria laboral i especialitat

***2404* MESQUIDA LLADO, BARTOLOME Còpia autèntica o  compulsada dels Certificats curs “ PRL ”

***3725* PÉREZ GELABERT, MÓNICA Còpia autèntica o  compulsada  Certificat  LA de llengua catalana.

***3616* RIUTORD PEREZ, JOSEP

***8617* SABATER JUAN, MARIA DE LA ASUNCION

***3391* SASTRE CAMPS, RAFAEL DAVID Còpia autèntica o  compulsada Certificat funcions desenvolupades a Avo… 

***4782* SASTRE MESQUIDA, FRANCISCA MARIA

***2593* SOLANO MAIRATA, ANTONIO Document acreditatiu hores/crèdits màster en Salut….(UIB)

Borsa cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic/a en activitats turístiques, a l’illa de Mallorca.

Document acreditatiu hores/crèdits màster de “Direcció….” , Còpia autèntica o  compulsada  títol superior de 
Tur” i traducció jurada certificats cursos.

Document acreditatiu hores/crèdits màster (còpia autèntica o compulsada) , i certificats cursos amb acreditació 
del contingut de “violència….” i “Formació professional...”(còpies autèntiques o compulsades).

Còpia autèntica o  compulsada  de tots els contractes de treball o certificats d’empresa amb categoria laboral i 
informe vida laboral actualitzat (còpia autèntica o compulsada), i  document acreditatiu hores/crèdits “màster 
u. en dirección….”

Document acreditatiu hores/crèdits màster en  ” Innovación….”, Còpia autèntica o  compulsada Certificat hores 
impartides escola univ.

Còpia autèntica o  compulsada dels contractes de treball o Certificats d’empresa  amb categoria laboral i 
funcions  de formación… ,  i  de Asociación…

Còpia autèntica o  compulsada  de tots els contractes de treball o certificats d’empresa amb categoria laboral i 
funcions i informe vida laboral actualitzat (còpia autèntica o compulsada).        

Còpia autèntica o  compulsada  de tots els contractes de treball o certificats d’empresa amb categoria laboral i 
funcions i informe vida laboral actualitzat (còpia autèntica o compulsada).                                                                    
Còpia autèntica o  compulsada dels Certificats curs “ Gestión y ….”   i   curs “Igualdad ...”
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