
 
 
Marta Felip i Torres, Secretària General 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  3 de setembre de 2021, que 
literalment diu: 

 
“Per Resolució de Presidència número D210721A de data  21 de juliol de 
2021, es va aprovar la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu 
per a la  creació d’una borsa de treball per a cobrir les vacants temporals 
d’auxiliar de menjador de l’Escola Infantil Municipal Passeig de les Oques. 
(EXP..01/21) 
 
L’anunci de la citada convocatòria i les bases,  ha estat publicat amb el núm. 
6815 al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 147 del dia 3 d’agost de 
2021, l’anunci de l’extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
8479 del dia 13 d’agost de 2021, i ha estat exposat al tauler d’anuncis de 
d’aquest Ajuntament i a l’aplicació e-tauler de l’EACAT, durant el període 
comprés del dia 14 d’agost i el 2 de setembre de 2021, , ambdós inclosos obrint-
se el termini de presentació d’instàncies l’endemà de la publicació al DOGC, fins 
el 2 de setembre de 2021. 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i vist l’informe del secretari 
delegat de data 3 de setembre de 2021, en relació a les instàncies presentades 
R E S O L C : 
 
1.- APROVAR  d’acord amb la base cinquena de la convocatòria, la llista 
definitiva d’aspirants ADMESOS, a la citada convocatòria:   
 

  
Cognoms i nom 

1 NIETO NIETO MANUELA 
2 PALACIOS MONTENEGRO LUNA 
3 VARGAS LOZANO MARIA GRACE 
4 SOLER BARRIS JULIA 
5 GARCÍA CASTILLO ELISABETH 
6 DURAN MEDINA ANABEL 
7 RODRIGUEZ SOTO ZAIDA 

 
 



 
 

2.- APROVAR, d’acord amb la base cinquena de la convocatòria, la llista 
definitiva d’aspirants ADMESOS, a la citada convocatòria, exempts de 
realitzar la prova d’acreditació del nivell de català:  

 
 
 
  

Cognoms i nom 

1 NIETO NIETO MANUELA 
2 VARGAS LOZANO MARIA GRACE 

 
 

3.- APROVAR, d’acord amb la base cinquena de la convocatòria, la llista 
definitiva d’aspirants ADMESOS, a la citada convocatòria, que hauran de 
realitzar la prova d’acreditació del nivell de català: 
  

Cognoms i nom 

1 PALACIOS MONTENEGRO LUNA 
2 SOLER BARRIS JULIA 
3 GARCÍA CASTILLO ELISABETH 
4 DURAN MEDINA ANABEL 
5 RODRIGUEZ SOTO ZAIDA 

 
Quedaran exempts de celebrar aquest exercici els aspirants que acreditin 
documentalment, abans de la celebració de l’exercici, de trobar-se en possessió 
dels títols corresponents que acreditin tenir coneixements de català equivalents 
al certificat de nivell elemental de català de la Junta Permanent de Català, nivell 
B-1. 

 
4.- DESIGNAR d’acord amb la base sisena de la convocatòria, el tribunal 
qualificador de les proves, que estarà format pels següents membres: 
 

President/a:  
 
Titular: Pilar Yglesias Vicens 
Suplent: Marta Felip i Torres 
 
Vocals: 
 
Titular: Josep Roca i Cuffí 
Suplent: Ernest Pujol i Palomer 
 



 
 
Titular: Daniel Valentí i Cruset 
Suplent: Marta Lleonart Castany 
 
Titular: Yolanda Meléndez i Rodero 
Suplent: Eva Vidal Amores 
 
Titular: Lluis Riera Porta 
Suplent: Francesc Moñino Turró 
 
Secretària: 
 
Titular: Marta Quer Clavaguera 
Suplent: Elisabeth Reitg i Boix 

 
Segons estableixen les bases del procés selectiu, el Tribunal podrà disposar la 
incorporació d’assessors especialistes per a totes o alguna de les proves, els 
quals es limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques, en base a 
les quals col·laboraran exclusivament amb l’òrgan de selecció, i a l’efecte, es 
designa: 

 
Assessors especialistes:  
− Un tècnic del SCC Alt Empordà, Consorci per a la Normalització Lingüística, 

per a l’exercici preliminar, obligatori i eliminatori. 
 

5. FIXAR la data de les proves selectives el dia 7 de setembre de 2021 a la 
Sala Gòtica de l’Ajuntament (Plaça Joc de la Pilota número 1 – Castelló 
d’Empúries), convocant al tribunal al despatx del Departament de 
Recursos Humans, a les 8 del matí. 

 
6. CONVOCAR als aspirants, que a continuació es relacionen, per realitzar la 

prova de català, a les 9 del matí del dia 7 de setembre de 2021, a la  
Sala Gòtica de l’Ajuntament (Plaça Joc de la Pilota número 1 – Castelló 
d’Empúries. 

  
Cognoms i nom 

1 PALACIOS MONTENEGRO LUNA 
2 SOLER BARRIS JULIA 
3 GARCÍA CASTILLO ELISABETH 
4 DURAN MEDINA ANABEL 
5 RODRIGUEZ SOTO ZAIDA 

 
 
 



 
7. CONVOCAR als aspirants admesos, a les 10 del matí del dia 7 de 

setembre de 2021 a la Sala Gòtica de l’Ajuntament (Plaça Joc de la Pilota 
número 1 – Castelló d’Empúries), per a realitzar la fase d’oposició. 
 

8. PUBLICAR el contingut de la present Resolució en el tauler d’edictes de la 
corporació (també a l’electrònic) i al web municipal. 

 
9. COMUNICAR 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 Secretària      El President 
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