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Edicte sobre l’aprovació definitiva de la llista d’admissió i exclusió d’aspirants, de la 
composició del tribunal i de la data, del lloc i de l’hora de celebració de les proves de 
la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball d’educador/a d’escoles bressol 
 
El president de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot en data 27 d’abril de 2018 ha 
dictat la següent resolució: 
 
“Vist el decret del President de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot de data 19 d’abril 
de 2018 en el qual es resol, entre d’altres: 

– Aprovar provisionalment la llista d’admissió i exclusió d’aspirants del procés de selecció 
per a la creació d’una borsa de treball de personal laboral temporal, categoria educador/a 
de suport i educador/a tutor/a destinat a les escoles bressol municipals. 

– Atorgar als aspirants un termini de set dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de 
la publicació o notificació de la resolució esmentada, per formular davant el president les 
reclamacions que creguin oportunes, adreçades a esmenar els defectes que s’hagin 
pogut produir, o per adjuntar la documentació que es requereix a la base tercera 
d’aquesta convocatòria. 

– Aprovar provisionalment la llista d’aspirants que no acrediten el certificat de nivell de 
suficiència de català (nivell C1 del MERC) de la Direcció General de Política 
Lingüística i que hauran de fer la prova de coneixement de català establerta a les 
bases de la convocatòria. 

 
Atès en data 19 d’abril de 2018 es va publicar la resolució esmentada i en data 26 d’abril de 2018 
va finalitzar el termini de presentació de reclamacions adreçades a esmenar els defectes que 
s’hagin pogut produir o per adjuntar la documentació que es requereix per a participar en el 
procés de selecció esmentat.  
 
Atès que s’han produït canvis en la llista provisional d’admissió i exclusió d’aspirants i en la 
llista provisional d’aspirants que no acrediten el certificat de nivell de suficiència de català. 
 
DECRETO:  
 
Primer.- Aprovar definitivament la llista d’admissió i exclusió d’aspirants següent:  
 
a) Aspirants admesos/es:  
 

DNI 

07263389N 

07264257Y 

07264393G 

07264789D 

33957182M 

39710176D 

39738430L 

40339530Z 

40343387F 
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40344416R 

40362179P 

40367606F 

40372343Y 

40373718R 

41525893Z 

41545938A 

41553826W 

41566363G 

41578364E 

41588441W 

41643597G 

43633587B 

43633748B 

43634218K 

43634496T 

43634730G 

43634787S 

43634849P 

43635121G 

43635175N 

43637608F 

43712317N 

45489015Y 

46474387N 

46671064Q 

46672497T 

46973949Z 

47600840V 

47737640J 

47848332Y 

53290091B 

53867431M 

77911870Z 

77913135Z 

77916677Z 

77916868K 

77919766K 

77920642T 
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77920852A 

77921902H 

77922082Z 

78093333F 

79300628D 

 
Si el Tribunal té coneixement que algun o alguna aspirant no reuneix íntegrament els 
requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu podrà 
proposar, amb audiència prèvia de la persona interessada, la seva exclusió i, si escau, es 
posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades 
als efectes pertinents.  
 
b) Aspirants exclosos/es:  
 

DNI Motiu exclusió 

77920651D 
Manca presentar DNI, titulació, currículum, certificat nivell C1 de llengua 
catalana i certificat del registre de delinqüents sexuals. 

 
Segon.- Exposar les llistes d’admissió i exclusió d’aspirants en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament d’Olot i de l’Institut Municipal d’Educació i Lleure d’Olot (IMEJO) i en les pàgines 
web www.ime.olot.cat i www.olot.cat (seu electrònica - convocatòries de personal).  
 
Tercer.- Designar, d’acord amb el que disposa en la base sisena, el tribunal qualificador que 
estarà format pels següents membres:  
 
President/a:  El director tècnic de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot o 

persona en qui delegui.  
Sr. Josep Compte Clavaguera  
Suplent: Sra. Margarida Miró Padrós  
 

Vocals:  Una directora de les escoles bressol o persona en qui delegui. 
Sra. Gemma Gascons Berga  
Suplent: Sra. Maria Domingo Carandell  
 
Un o una representant designat per l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya.  
Sra. Mariona Grivé Teixidor  
Suplent: Sra. Mariona Vilà Tuneu  
 
Un/a tècnic d’educació designat per l’IMEJO. 
Sra. Anna Prat Busquets  
Suplent: Sr. Josep Maria Reixach Andrés  

 
Secretari/a:   La secretària de l’Ajuntament d’Olot o persona en qui delegui.  

Sra. Maria Glòria Gou Clavera  
Suplent: Sr. Miquel Torrent Compte  
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Quart.- Aprovar provisionalment la llista d’aspirants que no acrediten el certificat de nivell 
suficiència de català (C1 del MERC) de la Direcció General de Política Lingüística del 
Departament de Cultura, o equivalent o superior i que hauran de realitzar la prova de 
coneixement de català establerta a la base vuitena: 
 

DNI 

40343387F 

40344416R 

40367606F 

 
Cinquè.- La prova de coneixement de castellà no es durà a terme atès que tots els i les 
aspirants admesos/es tenen la nacionalitat espanyola.  
 
Sisè.- Fixar la data, el lloc i l’hora de les proves següents:  
 

1. Prova de català. El dia 7 de maig de 2018 a les 9h del matí a la seu de  
l’Ajuntament d’Olot (Passeig Ramon Guillamet, núm. 10 d’Olot), queden 
convocats els i les aspirants admesos/es relacionats a l’apartat cinquè d’aquest 
document i els i les membres del tribunal.  

 
2. Prova teòrica. El dia 9 de maig de 2018 a les 16h de la tarda a la seu de 

l’Institut Bosc de la Coma (Carrer Toledo, núm. 12 d’Olot), queden convocats els 
i les aspirants admesos/es i els i les membres del tribunal”. 

 
 
Olot, 27 d’abril de 2018 
 
Josep Berga Vayreda 
El president 
 
    


