
Una vegada revisades les al·legacions les comissions tècniques de valoració exposen les conclusions a les 
quals han arribat: 

NOM DNI SOL·LICITA RESPOSTA
ALMAGRO PESET,
FRANCISCA

***1678* Sumar els punts com a “asistente infantil” Revisat l’expedient s’han valorat 129 dies a 
l’empresa privada (4 mesos).

AMENGUAL 
GAYA, 
MAGDALENA

***1758* Revisió de l’apartat d’experiència professional
Revisat l’expedient s’han valorat 209 dies com ATE 
a l’Ajuntament de Vilafranca.

ANGLADA 
FLORIT, 
CATALINA

***3425* La revisió de la puntuació
Els cursos reclamats no s’ajusten als criteris del 
punt 4 de l’annex 2 de les bases de la convocatòria.

ARIAS GONZALEZ,
LORENA ***2676*

Revisión apartados experiencia profesional y 
formación

Revisat l’expedient s’ha valorat des de 11/09/2019-
21/11/2019 com ATE a l’empresa privada (2 
mesos).

ARTIGUES 
MARTIN, LARA ***1358* Que se tenga en cuenta la experiencia laboral

Segons les bases punt 5.4 “ En cap cas s'han de 
valorar mèrits que no hagin estat al·legats ni, si 
s'escau, acreditats documentalment en el termini 
habilitat a tal efecte”. L’experiència laboral 
reclamada no es va acreditar en termini.

BARBAS PEREZ, R.
ANGELA

***4138* Revisió de cursos Els cursos reclamats no s’ajusten als criteris del 
punt 4 de l’annex 2 de les bases de la convocatòria.

BENITO RUSSO, 
EVA ***3073* Revisión de méritos

Els cursos d’universitats compten un màxim de 50h 
que ja s’han comptat. Els cursos reclamats no 



s’ajusten als criteris del punt 4 de l’annex 2 de les 
bases de la convocatòria.

BESTARD FRAU, 
FRANCISCA 
MARIA

***8774* Valoración de contratos

Segons les bases punt 5.4 “ En cap cas s'han de 
valorar mèrits que no hagin estat al·legats ni, si 
s'escau, acreditats documentalment en el termini 
habilitat a tal efecte”. L’experiència laboral 
reclamada no es va acreditar en termini.

BOSCH PONS, 
SANDRA

***0742*

Experiència profesional amb persones amb 
dependència (Migjorn Gran i Alaior). Valorar 
certificat de professionalitat. Cursos 
sensibilización de igualdad de oportunidades i 
ATE a l’escola exclusiva. Quins cursos 
d’aprofitament no m’han comptat?

L’experiència professional als ajuntaments no es 
correspon a una categoria equivalent a la d’ATE. 
S’han valorat els cursos d’acord els criteris del punt 
4 de l’annex 2 de les bases de la convocatòria. El 
certificat de professionalitat té efectes laborals, 
però no acadèmics.

BOTELLA 
CALAFAT, 
MAGDALENA

***9264*

Puntuar el següent:
APROFITAMENT:
El ATE como recurso de la escuela inclusiva
Control de crisis; maneig dels estats d’agitació 
i tècnica de desescalada en nins amb NEE
Violencia de género
Discriminación racismo y xenofobia
Atención a la diversitat y las NEAE en educació 
primaria.
ASSISTÈNCIA
Alerta escolar balear 2014/15
Intervenció amb discapacitat intelectual i 

Revisat l’expedient s’ha valorat el curs Alerta 
Escolar amb 13h d’assistència.(13 h) El cursos 
d’universitats compten un màxim de 50h, que ja 
s’han comptat.
Llengua catalana: presenta el certificat CCI i el BOIB 
que al·lega fa referència al certificat CIIP que no és 
el mateix certificat.
La categoria d’educadora infantil no és equivalent a 
la d’ATE. 
En relació al temps treballat reclamat com ATE a 
l’Ajuntament de Palma, tant el certificat que 
presenta com l’informe de vida laboral reflexen que



transtorn de l’aspecte autista.
LLENGUA CATALANA
Certificat de capacitació per a l’ensenyament 
de i en llengua catalana a l’educació infantil i 
primària.
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
Categoria Educadora infantil Aj de Calvià i de 
Palma
CAIB ATE
Ajuntament de Palma ATE.

ha estat contractada per una empresa privada. En 
tot cas,no s’ha presentat el certificat que indiquen 
les bases en el seu punt 5.2 d’acreditació de mèrits 
“En el cas de serveis prestats en altres 
administracions públiques, juntament amb la 
sol·licitud s’ha d’aportar original o còpia del 
certificat acreditatiu expedit per l’Administració en 
què s’hagin prestat aquests serveis”.

CABAÑERO 
SERRANO, MARIA
ANGELES

***3131*
Revisión de los cursos en concreto los de 
“aprofitament”

Només es valoren com a certificats d’aprofitaments 
els que així ho acrediten expressament.

CARBONELL 
RAYO, MARIA 
MAGDALENA

***2019* Revisió experiència professional

Segons les bases punt 5.4 “ En cap cas s'han de 
valorar mèrits que no hagin estat al·legats ni, si 
s'escau, acreditats documentalment en el termini 
habilitat a tal efecte”. L’experiència laboral 
reclamada no es va acreditar en termini.

CARRILLO 
ALCOBENDAS, 
ROSARIO

***9312* Revisió cursos

Revisat l’expedient, s’han valorat 30 h més a 
l’apartat 4.1. El cursos d’universitats compten un 
màxim de 50h que ja s’han comptat. Altres cursos 
reclamats no s’ajusten als criteris del punt 4 de 
l’annex 2 de les bases de la convocatòria.

CLADERA 
GUARDIOLA, 

***5259* Revisió experiència professional i formació Revisat l’expedient, s’ha valorat l’experiència en 
empreses privades. (28 mesos punt 1.2).



MAGDALENA
COLL REINES, 
MONICA

***7253* Sol·licita revaluar la baremació Sol·licitud de revisió entrada fora de termini. 
(23/06/22).

DEVIGO RIERA, 
VERONICA

***0024* Revisió tots els mèrits

Revisat l’expedient s’han valorat 3 punts de 
titulació superior. El temps reclamat a l’experiència 
professional no està dins els criteris a valorar en el 
punt 1 de l’annex 2 de les bases de la convocatòria. 
Ja té puntuació màxima a l’apartat de cursos.

ESTRANY FONT, 
MARIA

***0155* Revisió experiència professional i formació

Segons les bases punt 5.4 “ En cap cas s'han de 
valorar mèrits que no hagin estat al·legats ni, si 
s'escau, acreditats documentalment en el termini 
habilitat a tal efecte. Altres cursos reclamats no 
estan entre els criteris del punt 4 de l’annex 2 de les
bases de la convocatòria.

FERNANDEZ 
GONZALEZ, 
MARIA ANGELES

***8608* Revisió cursos

Revisat l’expedient s’han valorat cursos amb 
aprofitament per 55 h i un de 10 h d’assistència que
no s’havien valorat. Altres cursos no s’ajusten als 
criteris del punt 4 de l’annex 2 de les bases de la 
convocatòria.

FERRAGUT 
CALAFAT, 
MARGARITA

***0828* Comptar els mesos que no ha treballat com a 
fixa discontinua. Fa referència a la sentència 
sobre temps computat a efectes de triennis

La sentència a què es fa referència a la reclamació 
estipula que s’ha de comptar aquest temps com 
antiguitat i el punt 1.1 de l’annex 2 de les bases de 
la convocatòria estableixen que s’han de valorar els 



mesos de serveis prestats. 

FLORIT GARCIA, 
MONICA

***3837* Revisió experiència professional i formació

Revisat l’expedient, s’ha valorat el temps a les 
categories d’auxiliar de suport o auxiliar d’educació 
infantil, però no els temps com a educadora o 
monitora ja que no s’ajusten als criteris a valorar en
el punt 1 de l’annex 2 de les bases de la 
convocatòria. Cursos: 1 curs de 20 h s’ha revalorat i 
s’ha comptat com a aprofitament enlloc 
d’assistència.

FONT BERGAS, 
CATALINA ALBA ***7203* Revisió experiència professional

Segons les bases punt 5.4 “ En cap cas s'han de 
valorar mèrits que no hagin estat al·legats ni, si 
s'escau, acreditats documentalment en el termini 
habilitat a tal efecte. El certificat presentat dins 
termini diu que el temps treballat s’ha fet com a 
tècnic educativa i no s’ajusta als criteris a valorar 
del punt 1 de l’annex 2 de les bases.

FONT RIBAS, 
MARTINA

***7453* Revisió de cursos

Els cursos d’universitats compten un màxim de 50h 
que ja s’han comptat. Els cursos reclamats no 
s’ajusten als criteris del punt 4 de l’annex 2 de les 
bases de la convocatòria.

FORNÉS 
CLADERA, JUANA ***0716* Revisió experiència professional i formació

Segons les bases punt 5.4 “ En cap cas s'han de 
valorar mèrits que no hagin estat al·legats ni, si 
s'escau, acreditats documentalment en el termini 
habilitat a tal efecte. A la acreditació presentada en 
termini del temps treballat a l’escoleta es Minyonet 



no hi figura contracte o certificat de funcions. La 
documentació presentada per acreditar el temps 
treballat a l’escoleta Món Petit no s’ajusta al punt 
5.2 de les bases. Revisat l’apartat de formació s’ha 
valorat correctament.

FRONTERA 
CAÑELLAS, 
MARIA

***8728* Revisió experiència professional

L’apartat 3.3.g de la convocatòria estableix que 
només es podrà tenir en compte la documentació 
aportada en termini. A la documentació presentada
en termini,el temps reclamat a l’experiència 
professional no s’ajusta als criteris a valorar en el 
punt 1 de l’annex 2 de les bases de la convocatòria

GARCIA TUR, EVA ***5274* Revisió experiència professional diferent ATE 
CAIB

Els ajuntaments no són administració de la CAIB. El 
temps reclamat a l’experiència professional no 
s’ajusta als criteris a valorar del punt 1 de l’annex 2 
de les bases de la convocatòria

GAYA LORCA, 
SUSANA ***1796*

Revisió experiència professional, coneixement 
català i titulació acadèmica

Revisat l’expedient s’ha valorat el temps a la 
Fundació de Dependència que és administració 
CAIB (11 mesos). La Mútua Balear no és 
administració CAIB. Ja s’ha valorat el català C2 i els 
3 punts de titulació superior.

GIMENEZ TUR, 
ANGELA MARIA

***0895* Revisió experiència professional i formació Alguns cursos no s’ajusten als criteris del punt 4 de 
l’annex 2 de les bases de la convocatòria. A la 
documentació presentada en termini no hi figura la 



justificació que s’indica en el punt 5.2 de les bases 
de la convocatòria.

GOMEZ 
GUTIERREZ, 
CONCEPCION

***0592* Revisió experiència professional

En el certificat que presenta s’ha de diferenciar el 
temps a efecte de triennis dels períodes de serveis 
prestats com ATE. En el temps treballat a efectes de
triennis figuren períodes treballats a altres 
administracions en categories diferents a ATE.

HERREROS 
GARCIA, 
SERAFINA

***9109*
Revisió coneixements de català i experiència 
professional

Revisat l’expedient s’han valorat 6 mesos treballats 
a IBSALUT, que no s’havien valorat i el B2 de català. 

LLOPIS 
COROMINAS, 
MONICA MARIA

***0498* Revisió experiència professional i formació

S’han valorat 430 h de formació que no s’havien 
valorat. L’experiència professional reclamada no 
s’ajusta als criteris a valorar en el punt 1 de l’annex 
2 de les bases de la convocatòria. 

LOYOLA REYES, 
JEANETTE ROCIO ***1269*

Reconeixement experiència laboral com a 
“Atención educativa, modificación de 
conducta” i “Atención a personas con 
diversidad funcional”, etc

S’ha valorat el temps treballat a IBSALUT i Suport a 
la Dependència ja que són administració CAIB (12 
mesos). El temps treballat després del 05/08/21 no 
es pot tenir en compte. (punt 5.4 de la 
convocatòria). La justificació del temps treballat a 
empreses privades no es va presentar en termini. 
(L’apartat 3.3.g de la convocatòria estableix que 
només es podrà tenir en compte la documentació 
aportada en termini. )

MARCOS COLL, 
JOSEFA

***5720* Al·lega 6 mesos treballats després de la data 
de finalització de presentació d’instàncies 

No es poden tenir en compte els temps treballats 
després del 05/08/21, data de finalització del 



(05/08/21) termini de la convocatòria. (punt 5.4 de la 
convocatòria)

MARI MARI, 
SONIA

***5919* Revisió cursos Els cursos reclamats no s’ajusten als criteris del 
punt 4 de l’annex 2 de les bases de la convocatòria.

MARTIN 
HEREDIA, MARIA 
JOSE

***0897* Revisió tots els mèrits

L’experiència professional reclamada no s’ajusta als
criteris a valorar en el punt 1 de l’annex 2 de les 
bases de la convocatòria. Els cursos reclamats no 
s’ajusten als criteris del punt 4 de l’annex 2 de les 
bases de la convocatòria. S’ha comprovat que s’ha 
puntuat correctament el nivell de català al·legat B2 
i la formació acadèmica.

MARTINEZ 
MARTINEZ, 
CONCEPCION

***2666* Revisió experiència professional i formació

L’experiència professional reclamada no s’ajusta als
criteris a valorar en el punt 1 de l’annex 2 de les 
bases de la convocatòria. Els cursos reclamats no 
s’ajusten als criteris del punt 4 de l’annex 2 de les 
bases de la convocatòria.

MASSOT 
PERICAS, ISABEL 
MARIA

***7776*
Revisió experiència professional ATE a la CAIB i
ATE empresa privada

Revisat l’expedient, s’han valorat 5 mesos que 
s’havien valorat com a altres categories de l’adm. 
CAIB punt(1.3) i s’han de valorar com ATE punt 
(1.1). S’ha valorat com treball ATE empresa privada 
65 mesos (1.2).

MOLL SERRA, 
CRISTINA

***3898* Revisió experiència professional

L’experiència professional reclamada no s’ajusta als
criteris a valorar en el punt 1 de l’annex 2 de les 
bases de la convocatòria. Els ajuntaments no són 
administració CAIB. 



MONTALBAN 
MARTINEZ, 
RAFAELA LIBORIA

***2238*
Revisión apartado “Cursos con certificado 
aprovechamiento”

Els cursos reclamats no s’ajusten als criteris del 
punt 4 de l’annex 2 de les bases de la convocatòria.

MONTIEL 
YSTURIZ, EVELIN 
COROMOTO

***0599*
Entrega de documentación para baremación 
de mèritos

La data del certificat de català que presenta ara és 
posterior a la de fi de presentació d’instàncies. 
(Punt 5.4).

MORA 
GONZALEZ, 
MARIA CELIA

***1498* Revisió i audiència d’expedient

Va presentar els justificants dels cursos fora de 
termini.(10/08/21 8:55 Aj Llucmajor). L’ajuntament 
envia un certificat en què justifica que van entrar en
termini, però per una errada no es van fer els 
registres fins uns dies després. S’han valorat els 
cursos presentats; 225 h (4.1) i 100 h (4.2)

MORA MUÑIZ, 
MERCEDES

***6880* Revisar experiència professional Revisat l’expedient s’han valorat 12 mesos com ATE
a CAIB. (1.1)

MORAGUES 
BENEJAN, 
APOLONIA

***1812*
Reconeixement experiència com ATE a 
l’escoleta Mon Petit, S.C

La documentació presentada per acreditar el temps
treballat a l’escoleta Món Petit no s’ajusta al punt 
5.2 de les bases.

MORILLAS 
HIDALGO, ROSA

***2650* Revisió cursos

Els cursos d’universitats compten un màxim de 50h 
que ja s’han comptat. Els cursos reclamats no 
s’ajusten als criteris del punt 4 de l’annex 2 de les 
bases de la convocatòria.

MUNAR BAUZA, 
MARIA

***1802* Revisió de mèrits de l’apartat de formació Els cursos d’universitats compten un màxim de 50h 
que ja s’han comptat. Els cursos reclamats no 
s’ajusten als criteris del punt 4 de l’annex 2 de les 



bases de la convocatòria.
MUNAR BUADES, 
JOANA AINA

***3382* Revisió del tots mèrits S’han revisat tots els mèrit i la valoració és correcta.

MUNAR 
PASCUAL, 
CATALINA AGNES

***0742* Revisió de tots els mèrits.

Revisat l’expedient s’han valorat 19 mesos a altres 
categories de la CAIB (1.3). Altres mèrits revisats i 
estan valorats correctament.

NUÑEZ CABRERA,
CAROLINA

***6653* Revisió cursos i audiència d’expedient Revisat l’expedient, s’han valorat 235 h de formació
que no s’havien valorat.

NÚÑEZ GARCÍA, 
SONIA

***2226* Revisió cursos i titulació acadèmica

Els cursos d’universitats compten un màxim de 50h 
que ja s’han comptat. Els cursos reclamats no 
s’ajusten als criteris del punt 4 de l’annex 2 de les 
bases de la convocatòria. Els mòduls formatius 
reclamats formen part d’un certificat de 
professionalitat.

OLIVER NOGUES, 
ANGELES

***6127* Revisió titulació acedèmica Revisat l’expedient, s’ha valorat la titulació 
acadèmica a l’apartat 3 (3 punts).

PALMER VERGER,
JUANA

***3691*
Comptar els mesos que no ha treballat com a 
fixa discontinua. Fa referència a la sentència 
sobre temps computat a efectes de triennis

La sentència a què es fa referència a la reclamació 
estipula que s’ha de comptar aquest temps com 
antiguitat i el punt 1.1 de l’annex 2 de les bases de 
la convocatòria estableixen que s’han de valorar els 
mesos de serveis prestats.

PARRA PLAZA, ***5578* Revisió apartat de formació Els cursos d’universitats compten un màxim de 50h 



MARÍA 
JOAQUINA

que ja s’han comptat. Els cursos reclamats no 
s’ajusten als criteris del punt 4 de l’annex 2 de les 
bases de la convocatòria.

POMARES 
RIPOLL, ANTONIA
MARIA

***1939*
Revisió apartat experiència professional ATE 
empreses privades (Patronat pro-minusválidos
de la comarca de Inca)

La justificació de l’experiència professional 
reclamada no es va presentar en termini. (5.4 “ En 
cap cas s'han de valorar mèrits que no hagin estat 
al·legats ni, si s'escau, acreditats documentalment 
en el termini habilitat a tal efecte”)

PORTAS PADIN, 
MARIA 
CELESTINA

***1971*
Sol·licita que es consideri el temps treballat a 
la Fundació Esment com a grup IV del XV 
conveni d’atenció a persones amb discapacitat

El certificat que presenta com a justificant pel 
temps treballat com ATE a l’empresa privada, indica
que va ser contractat en el grup III i no en el IV, que 
és el grup dels ATE, tant en el conveni actual com 
en el vigent en el moment del contracte.

POU ARABIA, 
JUDIT

***5165* Revisió experiència professional i formació

Revisat l’expedient, s’han valorat 6 mesos de 
treballat com a categoria diferent ATE a l’IBANAT i 
Fundació de Suport a la Dependència (1.3) i 11 
mesos com ATE a Eulen i a Pere Tarrés (1.2) Els 
cursos reclamats no s’ajusten als criteris del punt 4 
de l’annex 2 de les bases de la convocatòria.

POU PUNTER, 
LUCIA ***4989*

Revisió de l’apartat d’experiencia professional 
com ATE a empreses privades

La categoria com a tècnic especialista en jardí 
d’infància no és la mateixa categoria que ATE. (Punt
1 de l’annex 2 de les bases de la convocatòria)

QUERT RIGO, 
CATALINA

***1967* Revisió experiència professional Segons la documentació presentada en termini, es 
pot comptar del 28/03/11-19/09/13 com ATE a 
AMADIB (29 mesos). La resta del temps al·legat no 



s’ha justificat.

RAFAEL ALORDA, 
MARIA ***2448*

Que es compti el Diploma Universitari Atenció 
Primarenca, com a cursos de formació; 
experiència professional a Momo escola 
infantil; experiencia professional a Agalia 
Sport.

Les categories laborals al·legades, no són 
equivalents a ATE. Punt 1 de l’annex 2 de les bases 
de la convocatòria. El diploma d’expert universitari 
no es pot comptar com a cursets. Punt 4 de l’annex 
2 de les bases de la convocatòria.

REINA MORENO, 
DAYANA

***2085* Revisió Faltaven 50h de formació.

ROMÁN SÁEZ, 
CRISTINA ***4303* Revisió apartat de formació

Alguns cursos presentats no estan entre els criteris 
del punt 4 de l’annex 2 de les bases de la 
convocatòria.

SALA BONED, 
CATALINA

***5978* Revisió experiència laboral; curs d’anglès i 2 
cursos més de formació

Educadora infantil es categoria diferent a ATE. 
Alguns del cursos al·legat no compleixen els criteris 
del punt 4 de l’annex 2 de les bases de la 
convocatòria.

SALAMANCA
IZQUIERDO, ANA

ISABEL
***4398* Reclama valoració títol tècnic de Grau Mitjà

El títol de tècnic de grau mitja és el requisit per a les
persones aspirants (annex I requisits) i per tant no 
por comptar com a mèrit (punt 3 annex I).

SASTRE PALLICER,
NURIA

***0146* Curs de 125 h que no s’ha valorat; temps a 
l’administració pública

Acredita 23 dies (no arriba al mes) com ATE a 
empresa privada. Alguns dels cursos presentats no 
estan entre els criteris del punt 4 de l’annex 2 de les



bases de la convocatòria. Les hores dels cursos a 
universitats compten un màxim 50h en total. El 
temps treballat com educadora no s’ha valorat, 
d’acord amb els criteris del punt 1 de l’annex 2 de 
les bases de la convocatòria.

SBERT 
MORAGUES, EVA ***0500*

Valorar contracte de monitor com a mèrit i 
valorar curs 50 h universitat Nebrija

El màxim dels cursos a universitats és de 50 h i ja 
s’han comptat. El temps treballat com a monitor no
s’ha valorat ja que no és la mateixa categoria 
professional d’ATE (punt 1 annex 2 de les bases de 
la convocatòria)

SEGUÍ ARDILA, 
AINA MARIA

***6894* Revisió tots els mèrits Revisat l’expedient la puntuació és correcta.

SOCIAS MOLINA, 
MELANIE

***5758* Revisar experiència professional. Sol·licita que 
més de 15 dies comptin com 1 mes sencer.

El punt 1 de l’annex 2 de les bases de la 
convocatòria indiquen que s’han de comptar els 
mesos. S’han sumat les fraccions dels dies i cada 30 
dies compten com 1 mes.

TUR RIBAS, NEUS ***5854* Afegir els serveis prestats a categoria diferent 
ATE, de la CAIB

No s’havien comptat 26 mesos a la Fund. Suport a 
la Dependència (26mesos a l’apartat 1.3).

VALLESPIR JUAN, 
FRANCISCA

***0536* Revisió experiència professional Puntuació correcta d’acord el punt 1 de l’annex 2 
de les bases de la convocatòria.

VALLESPIR PIZA, 
EMMA 
FRANCESCA

***1357*
Revisió serveis prestats a l’Administració 
Pública a la mateixa categoria

Puntuació correcta d’acord el punt 1 de l’annex 2 
de les bases de la convocatòria.

VIDAL BORRAS, ***4706* Revisió experiència professional Puntuació correcta d’acord el punt 1 de l’annex 2 



MARIA 
MAGDALENA

de les bases de la convocatòria. Les categories 
d’educadora infantil i tècnic especialista en jardí 
d’infància no són equivalents a ATE.

VIVES RAMON, 
MARIA INES ***0494*

Revisió de cursos i comunicació dels cursets 
que no compten

Puntuació correcta d’acord amb el punt 4 de 
l’annex 2 de les bases de la convocatòria. El curs 
d’avaluació de competències en l’administració 
general de la CAIB, no s’ha valorat (punt 4.1). Els 
cursos de riscs laborals han comptat un màxim de 
30 h (punt 4.6 de l’annex 2 de les bases de la 
convocatòria). 


