
 

 

Resolució de la Comissió Tècnica de Selecció per la qual es publica la llista 
provisional d’admesos i exclosos per a la selecció de professors associats per a 
diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de la Fundació 
per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB), segons la 
Resolució del president del Patronat de la . Fundació per a l’Escola Superior d’Art 
Dramàtic de les Illes Balears de 22 d’agost de 2016 (BOIB, núm.108, 25 d’agost de 
2016) 

 

1. Es publica la llista provisional d’admesos i exclosos per a la selecció de professors 

associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de la 

Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB). 

 

2. S’estableix un termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta 

llista per presentar les al·legacions amb una sol·licitud dirigida al President de la 

comissió tècnica. 

 

 

 

 

 

 

El secretari      Vist i plau 

       El president 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martí B. Fons Sastre     Pere Fullana Mas 

 

 

 

Palma, 14 de setembre de 2016 

 

 

 



 

 

ANNEX 1 
 

LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS 
 
 
Lluís Valenciano Gener 

 
 
 
 
ANNEX II 
 
 
LLISTA PROVISIONAL D’EXCLOSOS 
 
 
 

ASPIRANTS CAUSA D’EXCLUSIÓ 

Joan Manel Vadell Cirer 

-Acreditació de l’exercici d’activitat 
professional fora de l’Escola Superior d’Art 
Dramàtic de les Illes Balears mitjançant la 
documentació pertinent (Contractes laborals, 
certificats d’empresa o altres documents). 

Pilar Noguera Bosch 

-Acreditació de l’exercici d’activitat 
professional fora de l’Escola Superior d’Art 
Dramàtic de les Illes Balears mitjançant la 
documentació pertinent (Contractes laborals, 
certificats d’empresa o altres documents). 
-Acreditació de la titulació superior requerida 
per a la plaça a la qual opta. 

Cristina Francioli Corro 

-Acreditació de l’exercici d’activitat 
professional fora de l’Escola Superior d’Art 
Dramàtic de les Illes Balears mitjançant la 
documentació pertinent (Contractes laborals, 
certificats d’empresa o altres documents). 

Sergio Villanueva Martín 

-Acreditació de l’exercici d’activitat 
professional fora de l’Escola Superior d’Art 
Dramàtic de les Illes Balears mitjançant la 
documentació pertinent (Contractes laborals, 
certificats d’empresa o altres documents). 
-Emplenar l’Annex 5 de la convocatòria. 



 

 

Pere Mascaró Perelló 

-Acreditació de l’exercici d’activitat 
professional fora de l’Escola Superior d’Art 
Dramàtic de les Illes Balears mitjançant la 
documentació pertinent (Contractes laborals, 
certificats d’empresa o altres documents). 

Andrés López Mengual 

-Acreditació de l’exercici d’activitat 
professional fora de l’Escola Superior d’Art 
Dramàtic de les Illes Balears mitjançant la 
documentació pertinent (Contractes laborals, 
certificats d’empresa o altres documents). 
-Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat 
-Emplenar Annexos 4 i 5 de la convocatòria  

Rita Barber Riudavets 

-Acreditació de l’exercici d’activitat 
professional fora de l’Escola Superior d’Art 
Dramàtic de les Illes Balears mitjançant la 
documentació pertinent (Contractes laborals, 
certificats d’empresa o altres documents) 

Carla Calparsoro Lóperz-Tapia 

-Acreditació de l’exercici d’activitat 
professional fora de l’Escola Superior d’Art 
Dramàtic de les Illes Balears mitjançant la 
documentació pertinent (Contractes laborals, 
certificats d’empresa o altres documents) 

Rosa Forteza Nicolau 

-Acreditació de l’exercici d’activitat 
professional fora de l’Escola Superior d’Art 
Dramàtic de les Illes Balears mitjançant la 
documentació pertinent (Contractes laborals, 
certificats d’empresa o altres documents). 
-Acreditació de la titulació superior requerida 
per a la plaça a la qual opta. 

Lluqui Herrero 

-Acreditació de l’exercici d’activitat 
professional fora de l’Escola Superior d’Art 
Dramàtic de les Illes Balears mitjançant la 
documentació pertinent (Contractes laborals, 
certificats d’empresa o altres documents) 

Jaume Seguí Morro 

-Acreditació de l’exercici d’activitat 
professional fora de l’Escola Superior d’Art 
Dramàtic de les Illes Balears mitjançant la 
documentació pertinent (Contractes laborals, 
certificats d’empresa o altres documents) 

Virginia Muñoz Resta 

-Acreditació de l’exercici d’activitat 
professional fora de l’Escola Superior d’Art 
Dramàtic de les Illes Balears mitjançant la 
documentació pertinent (Contractes laborals, 
certificats d’empresa o altres documents) 
-Emplenar de l’Annex 4 de la convocatòria. 

Mª Dolores Lloberas 
-Acreditació de l’exercici d’activitat 
professional fora de l’Escola Superior d’Art 



 

 

Dramàtic de les Illes Balears mitjançant la 
documentació pertinent (Contractes laborals, 
certificats d’empresa o altres documents) 

Laura Macías  

-Acreditació de l’exercici d’activitat 
professional fora de l’Escola Superior d’Art 
Dramàtic de les Illes Balears mitjançant la 
documentació pertinent (Contractes laborals, 
certificats d’empresa o altres documents). 
-Acreditació de la titulació superior requerida 
per a la plaça a la qual opta. 

Rosa Maria Moline Boixar*  

 
 
 
 
* Pendent de resoldre el procés d’admissió de les sol·licituds presentades per correu. 


