
 

Assumpte: Aprovació provisional d’admesos i exclosos del procediment selectiu per 
crear una borsa de treball per proveir llocs vacants o substitucions de la categoria 
d’Educador/a per a la prestació del servei públic d’atenció a la primera infància a 
l’Escola d’educació infantil municipal de Sóller. Expedient 4815/2017.

Finalitzat  el  termini  de  presentació  de  sol·licituds  d’admissió  a  les  proves  per  a  la 
constitució d’una borsa de treball de la categoria d'Educador/a per a la prestació del servei  
públic d’atenció a la primera infància a l’Escola d’Educació Infantil municipal de Sóller.

De  conformitat  amb  el  punt  quart  de  les  bases  aprovades  per  Acord  del  Consell 
d’administració de l’empresa pública Sóller 2010, en sessió ordinària celebrada el 15 de 
novembre de 2017,  en virtut de les atribucions conferides per la legislació vigent, aquesta 
Presidència RESOL: 

PRIMER. Aprovar la següent relació provisional d’aspirants admesos i exclosos:

A.-   RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS:

-DNI: 43188721B
-DNI: 78217489D
-DNI: 43187475F
-DNI: 43144524C
-DNI: 43131782C
-DNI: 43190277A
-DNI: 43165920A
-DNI: 43195368B

B.-  RELACIÓ D’ASPIRANTS EXCLOSOS:

- DNI: 43217646W 
Motiu: per no presentar la sol·licitud  i la documentació requerida en el Registre General de 
l'Ajuntament de Sóller o en qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 
39/2015, d’acord amb el punt tercer de les bases especifiques. 

-DNI: 43173458C 
Motiu: per no presentar la titulació acadèmica ni la certificació de capacitació de llengua  
catalana per a l'ensenyament en el 1r cicle d'educació infantil o equivalent, segons estipula 
el punt segon, apartats c) i e) de les bases específiques.

-DNI: 43177378F
Motiu: per no presentar la titulació acadèmica, ni la certificació de capacitació de llengua 
catalana per a l'ensenyament en el 1r cicle d'educació infantil o equivalent,segons estipula el 
punt segon 2 apartats c) i e) de les bases específiques.

 



 

-DNI: 43147040Y
Motiu:  Per  no  presentar  la  certificació  de  capacitació  de  llengua  catalana  per  a 
l'ensenyament en el 1r cicle d'educació infantil o equivalent, segons estipula el punt segon, 
apartat e) de les bases específiques.

SEGON.- L’inici de les proves serà el proper dissabte, dia 16 de desembre de 2017 amb la 
prova del  supòsit  pràctic  d'apreciació  de  la  capacitat  sobre  algunes  de  les  matèries  del  
temari de l'Annex II, a  les 9:00 hores a la Biblioteca municipal de Sóller, carrer Bisbe 
Colom, 1. Els aspirants han de dur el Document Nacional d’Identitat o Passaport en vigor 
que haurà d’estar visible durant el temps de la prova i bolígraf. Està prohibit l’ús de mòbils i  
qualsevol altre aparell electrònic, l’incompliment d’aquesta norma determinarà l’exclusió 
de l’aspirant.

TERCER-. La composició del Tribunal qualificador és la següent:

— President: Silvia Carol González, representant CC.AA
— Suplent: Juan Vicente Pérez Hernández, representant CC.AA

— Vocal qui també actuarà de secretari: Beatriz Arbona Darder, Ajuntament de Sóller.
— Suplent qui també actuarà de secretari:  Francisca Lorenzo Cifre, Ajuntament de Sóller.

— Vocal: Isabel M.ª Piña Florit, Ajuntament de Sóller.
— Suplent: Llucia Morell Oliver, Ajuntament de Sóller.

— Vocal: Isabel M.ª Morell González Ajuntament de Sóller.
— Suplent: Borja Sintes Salom, Ajuntament de Sóller.

— Vocal: Maria Oliver Jordán,  Ajuntament de Sóller.
— Suplent: Juan José Vivas Muñoz,  Ajuntament de Sóller.

QUART.- Ordenar la publicació de la present Resolució al perfil del contractant de Sóller  
2010 i al tauler d’anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament de Sóller.

CINQUÈ.-  Concedir als aspirants exclosos o omesos, segons el punt quart de les bases, un 
termini  de TRES dies  hàbils  a  comptar  des de l’endemà de la  publicació de la  present 
Resolució al perfil del contractant de Sóller 2010 i al tauler d’anuncis de la pàgina web de 
l’Ajuntament de Sóller, per esmenar deficiències o presentar al·legacions. Els aspirants que 
esmenin  deficiències  o  presentin  al·legacions  en  lloc  distint  al  Registre  General  de 
l’Ajuntament  de  Sóller,  hauran  de  trametre  per  correu  electrònic  o  fax  (fax.  Núm. 
971638762: correu electrònic:  soller2010@gmail.com) la documentació registrada per tal 
de tenir coneixement de la seva presentació. 

SISÈ.-   Donar compte de la present Resolució al proper Consell d’Administració que es 
celebri. 

El President de Sóller 2010
Sóller, document signat electrònicament al marge. 
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