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Resolució de data 21 de novembre de 2017, per la qual s'aprova la llista definitiva 
de  persones  aspirants  ADMESES i  EXCLOSES,   del  procés  selectiu  per  a  la 
constitució d'una borsa de treball de educador/a infantil per cobrir amb caràcter 
temporal  necessitats  urgents  i  inajornables  de  prestació  de  serveis  a 
l'Ajuntament  d'Eivissa,  pel  procediment  de  selecció mitjançant  el  sistema de 
concurs-oposició.

La regidora delegada, el dia 21 de novembre de 2017 ha dictat la següent resolució:

“DECRET:

1.- Atès que per decret d'Alcaldia núm. 2017-6379 de data 11/10/2017 es van aprovar 
les bases i la convocatòria de la constitució d’una borsa de treball d'educador/a infantil 
per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i  inajornables de prestació de 
serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment extraordinari de selecció, mitjançant 
el sistema de concurs de mèrits, publicat al Butlleti Oficial de les Illes Balears (BOIB)  
núm 127 de data 17/10/2017.

2.-  Atès que en data 14/11/2017 es va dictar  el  Decret  d’Alcaldia núm. 2017-6941 
mitjançant el qual es va aprovar la llista provisional de persones aspirants ADMESES i 
EXCLOSES, es nomena els membres de la comissió de valoració, i es fixen les dades 
de la prova de coneixement de la llengua catalana i de la defensa oral de la memòria 
de la unitat didàctica, del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball 
d'educador/a  infantil  per  cobrir  amb  caràcter  temporal  necessitats  urgents  i 
inajornables  de  prestació  de  serveis  a  l'Ajuntament  d'Eivissa,  pel  procediment 
extraordinari de selecció, mitjançant el sistema de concurs de mèrits.

3.- Atès  que  la  Sra.  Marina  Sánchez  Graells,  va  presentar  dins  el  termini  per 
al·legacions sol·licitud (RGE 2017-E-RC-22212 de data 16/11/2017) mitjançant la qual 
es desprèn que sol·licita que se la convoqui per a la defensa oral de la memòria de la 
unitat didàctica que va presentar mitjançant sol·licitud (RGE 2017-E-RC-21421 de data 
06/11/2017). Atès que el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el 
procés selectiu va finalitzar el dia 31/10/2017 i vist el que disposa l'apartat 5 de l'annex 
I de les bases de la convocatòria del tenor literal següent:

"5.- Fase de memòria i defensa oral de la memòria

[...]

5.2. Els candidats que desitgin participar en aquest procés, hauran de presentar junt  
amb la sol·licitud de participació i la resta de documentació, una memòria-projecte."

4.- Atès que la Sra. Inés Sánchez García de la Cruz, va presentar dins el termini per 
al·legacions sol·licitud (RGE 2017-E-RC-22264 de data 17/11/2017) mitjançant la qual 
aporta certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament al primer cicle 

 



 

de l’educació infantil  (CCI)  de data 3 de novembre de 2017 emès per la directora 
general  de  Formació  Professional  i  Formació  del  Professorat  en  contestació  a  la 
sol·licitud  que  va  presentar  la  Sra.  Sánchez  el  dia  30/10/2017  dins  el  termini  de 
presentació de sol·licitus per prendre part en el procés selectiu. 

5.- Atès  que  la  Sra.  Ana  Isabel  Holgado  Toledo,  va  presentar  dins  el  termini  per 
al·legacions sol·licitud (RGE 2017-E-RC-22283 de data 17/11/2017) mitjançant la qual 
es desprèn que manifesta la seva disconformitat com aspirant exclosa i considera que 
amb la  seva  titulació  aportada  com a mestra  d'educació  infantil  juntament  amb la 
sol·licitud presentada per prendre part en el procés selectiu (RGE 2017-E-RC-21065 
de data 30/10/2017) té la capacitat i titulació necessària per desenvolupar el lloc de 
treball  d'educador/a  infantil.  Atès  que  a  la  fitxa  corresponent  al  lloc  de  feina  de 
educador/a infantil de la relació descriptiva de llocs de treball del personal funcionari 
de  l'Ajuntament  d'Eivissa,  figura  de  forma  expressa  com  a  requisits  de 
desenvolupament  del  lloc  dins  l'apartat  de formació  específica:  els  títols  de tècnic 
superior d'educació infantil i tècnic especialista en jardí d'infància.

6.-  Fent  ús  de  les  atribucions  que  m'han  estat  delegades  mitjançant  el  Decret 
d'Alcaldia  núm.  2015-3954  de  data  24  de  juny  de  2015  (BOIB  núm.  104  de 
11/07/2015),

 

RESOLC: 

PRIMER.- Desestimar les al·legacions ·presentades ressenyades en el punt 3 de la 
part expositiva de la present resolució i en conseqüència no convocar a la Sra. Marina 
Sánchez Graells per a la defensa oral de la memòria de la unitat didàctica.

SEGON.-  Estimar les al·legacions ·presentades ressenyades en el punt 4 de la part 
expositiva de la present resolució i en conseqüència admetre el certificat presentat per 
la Sra. Inés Sánchez García de la Cruz.

TERCER.- Desestimar les al·legacions ·presentades ressenyades en el punt 5 de la 
part expositiva de la present resolució i en conseqüència excloure definitivament a la 
Sra. Ana Isabel Holgado Toledo.

QUART.-  Aprovar  la  llista  definitiva  aspirants  ADMESES  i  EXCLOSES  del  procés 
selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de d'educador/a infantil per cobrir 
amb caràcter temporal  necessitats urgents i  inajornables de prestació de serveis a 
l'Ajuntament d'Eivissa,

LLISTA DE PERSONES ADMESES: 

NÚM. LLINATGES I NOM D.N.I.
REALITZACIÓ

PROVA CATALÀ

1 ALMIÑANA MAGDALENA MARIA CARMEN 20810197G NO

2 BALLESTER OLIVER MATILDE 28995335V NO

3 CARRASCO GÓMEZ MARINA 47256761H NO

4 DE CELIS GALLEGO REBECA 46956450H SI

5 DIALLO OURY BALDE ADAMA DELI 47431856Z SI

 



 

6 FERRER CARDONA PATRICIA 46959675T NO

7 FERRER JUAN ANA MARIA 47258640B NO

8 FERRER PEREA ELENA 21681414G NO

9 FERRER TUR SANDRA 47405204L NO

10 IZQUIERDO OJERO TAMARA 47258289M SI

11 JUAN ROIG MARINA 47250703D NO

12 MARTIN SALAMANCA MARIA DOLORES 49018583V SI

13 MARTINEZ COLOMAR SANDRA 47252684N NO

14 MARTINI ALBARRACÍN IRENE 47254592B NO

15 MONTILLA CORDOBA SONIA 46951682B NO

16 MORENI ANTONELA X3237194J NO

17 NUÑEZ EXEBIO YOLANDA HERMINIA 49410994W NO

18 PADILLA ORTEGA MARIA DEL CARMEN 47254384X NO

19 PEÑA TORRES PATRICIA 47256138Q NO

20 PINO LAFORET SILVIA 45643796C NO

21 PLANELLS NOGUERA AGNÈS 47256180N NO

22 PORTAS GOODWORTH ANA VICTORIA 47257426Q SI

23 RAMON ROSELLO Mª NIEVES 46956525R NO

24 RIBAS FERRER SOFIA 46956150V NO

25 RIBAS JIMENEZ ESTHER 46959912F NO

26 RIBAS RIBAS VANESA 47256423W SI

27 RIBAS RIERA BEATRIZ CATALINA 47251492Q NO

28 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ AMANDA 46958813N NO

29 ROIG FERRER LIDIA 47251019A NO

 



 

30 SAINZ GONZALEZ IRENE 47252078G NO

31 SALA TORRES CAROLINA ESPERANZA 47250791M NO

32 SANCHEZ BARRERA ROSA LUZ 47251758Y NO

33 SÁNCHEZ GARCÍA DE LA CRUZ INÉS 47253695B NO

34 SANCHEZ GRAELLS MARINA 47255361K NO

35 SANCHEZ RAMON ESTEFANIA 47254316B SI

36 SANCHEZ-LAFUENTE ABALOS MARIA VICTORIA 25319262B SI

37 SANZ CARMONA SHEREZADE 47758272Z SI

38 TORRES PLANELLS LORENA 47258791R NO

39 TORRES PULIDO NERINA 47255634H NO

40 TUR FERRER MÓNICA 46957227J NO

41 TUR LOPEZ ROSA CRISTINA 47431767V NO

42 TUR SERRA PILAR 47251715D NO

43 VÁZQUEZ RIBAS MÓNICA 41461530M NO

 

LLISTA DE PERSONES EXCLOSES: 

NÚM. LLINATGES I NOM D.N.I. MOTIU

1 HOLGADO TOLEDO ANA ISABEL 47257280P 1 

2 RAMON LOPEZ AIDA 47255163F 1

3 TUR MARI PAULA 47256143K 1

 

MOTIUS D’EXCLUSIÓ:

1.- No presenta fotocòpia compulsada del títol  exigit de Tècnic/a en Educació Infantil o 
Tècnic/a Especialista en Jardí d’Infància o certificació acadèmica que acrediti que té 
cursats  i  aprovats  els  estudis  necessaris  per  a  l’obtenció  del  títols  anteriorment 
esmentats, juntament amb el document que acrediti que ha abonat els drets per a la 
seva expedició.

 



 

CINQUÈ.-  Ordenar  la  publicació  d'aquesta  resolució  al  tauler  d'anuncis  de  la  seu 
electrònica  de  l’Ajuntament  d’Eivissa  i  a  la  pàgina  web  municipal 
(  http://www.eivissa.es  ).

Eivissa, 

                                                                                              En don fe,

LA REGIDORA DELEGADA                                                EL SECRETARI ACCTAL.

(document signat electrònicament al marge)           (document signat electrònicament al marge)“

Eivissa,

 

LA REGIDORA DELEGADA

(document signat electrònicament al marge) 

 

http://www.eivissa.es/
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