
 
 
Lourdes Casadevall i Fontclara, Secretaria de l’Ens Autònom Escola Infantil 
Municipal “Passeig de les Oques”, 

  

C E R T I F I C O: 
 
Que entre les diverses resolucions de la Presidència, arxivades a la Secretaria 
del meu càrrec, hi figura la següent de data  1 de juny de 2021, que literalment 
diu: 
 
“Per Resolució de Presidència número D210507 de data  7 de maig de 2021, 
es va aprovar la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu per a 
la provisió amb caràcter temporal  5 de monitors/es d’activitats de lleure infantil 
i juvenil per la temporada d’estiu (juliol i agost) i la constitució d’una borsa de 
treball, per a l’Escola Infantil Municipal Passeig de les Oques. 

 
L’anunci de la citada convocatòria i les bases, ha estat exposat al tauler 
d’anuncis de d’aquest Ajuntament i a l’aplicació e-tauler de l’EACAT, obrint-se 
el termini de presentació d’instàncies pel període comprès entre  el 10 i 21 de 
maig de 2021, ambdós inclosos 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i vist l’informe emès pel Cap 
de Recursos Humans, en relació a les instàncies presentades, R E S O L C : 
 
 
1.- APROVAR  d’acord amb la base 5 de la convocatòria, la llista provisional 
d’aspirants admesos:   

 
ASPIRANTS ADMESOS (Compleixen els requisits) 

NOM CATALÀ 
JUVANTENY GIMENEZ RAQUEL Exempta 
MOUBARIK RODRIGUEZ SARA Exempta 

GUALDE MARTIN ANABEL Exempta 
SEGURA TEIXIDOR XÈNIA Exempta 

AYMÀ SANCHEZ JUDIT Exempta 
BESA GONZALEZ JUDITH Exempta 

TARRERO POL SANDRA Exempta 
BORDAS MARINA Exempta 

PENA SANCHEZ NURIA GEMMA Exempta 
SANS ONOME FAITH Haurà de fer prova  

 
 



 
2.- APROVAR, d’acord amb la base quarta de la convocatòria, la llista 
provisional d’aspirants EXCLOSOS, a la citada convocatòria, fent constar el 
motiu d’exclusió atorgant-los un termini de  10 dies hàbils per què els 
interessats puguin procedir a corregir-les amb l’advertiment que la desatenció 
d’aquest requeriment comportarà que es declari la caducitat de la seva 
sol·licitud.  

 
 

NOM        MOTIUS 

NICOLAU COSTA ALBA − No aportar DNI 

 
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. 
 

 
I perquè així consti signo digitalment el present certificat, a Castelló d’Empúries, 

amb el vist i plau del President  

 

        Vist-i-plau 

La Secretaria     El President 
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