
                                                                       Núm.de decret: D190529 
                      RESOLUCIÓ  

 
Atès que el passat 17 de maig de 2019, finalitzà el termini de presentació de 
sol·licituds per prendre part en la convocatòria per a la creació d’una borsa 
d’educador/a a l’Escola Infantil Municipal “passeig de les oques”, les 
bases de la qual han estat aprovades per Resolució de la Presidència de data 25 
d’abril de 2019 i publicades en el BOP de Girona número 87 edicte 3381 de 7 
de maig de 2019, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web 
municipal. 
 
En execució del que disposa el punt 3 de les bases que regeixen aquest procés 
selectiu, RESOLC: 
 
1.- APROVAR la llista d’aspirants admesos: 
 

ASPIRANTS ADMESOS (Compleixen els requisits) 
NOM CATALÀ 

RUBIO CATALÀ, IRENE Exempta 
BENEYTO MORILLO, ALBA Exempta 
GIBERT RENART, RUT Exempta 
FUENTES VILLAESCUSA, LAIA Exempta 
BARCELÓ BENITEZ, SARA Exempta 
MOUBARIK RODRIGUEZ, SARA Exempta 
HEREDIA PEÑALOSA, Mª ANGELES Exempta 
RUIZ CARBONERO, SARA Exempta 
RIVAS DOMINGUEZ, SILVIA CRISTINA Exempta 
RODRIGUEZ LOPEZ, ANGELA Exempta 
MONER MATABOSCH, ODETTE          Exempta 
DONAT JULIÀ, JUDIT          Exempta 
VIVES CROS, MARIA          Exempta 
MIRALPEIX PUJOL, JUDITH          Exempta 
AGUILERA MARTINEZ, LIDIA Haurà de fer prova* 

 
*No és motiu d’exclusió, però no acredita el nivell de català requerit. L’aspirant 
podrà presentar, fins al moment previ a la realització de la prova, la 
documentació que acrediti que disposa del nivell de català exigit a les bases. 
En cas que no ho acrediti, haurà de realitzar la prova 
 
2.- FIXAR  la data de realització de les proves el dia 17 de JUNY de 2019, a 
les 9 del matí a la Sala annexa al Saló de Plens de l’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries. 
 
3.- PUBLICAR la present resolució en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i a 
la pàgina web municipal. 
 
4.- DONAR COMPTE de la present resolució als membres del tribunal i a la 
directora de l’ens, als efectes adients. 
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