
 

 

 

 
Marta Felip i Torres, Secretaria 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  4 d’octubre de 2021, que 

literalment diu: 
 

“Per Resolució d’Alcaldia D210721B del dia 21 de juliol de 2021, es van 
aprovar les bases i convocatòria del procés selectiu, per a la creació d’una 

borsa de treball per a cobrir les vacants temporals d’educadores de l’escola 
Infantil Municipal Passeig de les Oques, mitjançant concurs oposició, en torn 
lliure, subgrup A2, nivell 24 (exp. 03/21). 

 
L’Anunci sobre l’aprovació de les bases i la convocatòria per a la creació d’una 

borsa de treball per a cobrir les vacants temporals d’educadores de l’escola 
Infantil Municipal Passeig de les Oques, mitjançant concurs oposició, en torn 
lliure, ha estat exposat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Castelló 

d’Empúries, i a l’aplicació e-tauler de l’EACAT (Extranet de les Administracions 
Catalanes), durant el període comprés del dia 19 d’agost al 7 de setembre de 

2021, ambdós inclosos, obrint-se el termini de presentació d’instàncies el 19 
d’agost fins el 7 de setembre de 2021. 
 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i en relació a les instàncies 
presentades RESOLC: 

 
1. APROVAR, d’acord amb la base cinquena de la convocatòria, la llista 

PROVISIONAL d’aspirants ADMESOS, a la citada convocatòria: 

 

 Cognoms i nom 

1 LABRADOR CARREON Inmaculada 

2 RIVAS DOMINGUEZ Silvia Cristina 

3 VARGAS LOZANO Maria Grace 

4 MARTINEZ SALAS Melinda 

5 GUALDE MARTIN Anabel 

6 DALMAU PADROSA Meritxell 

7 POCH LLAMBRICH Elisabeth 

8 KANDIL AFKIR Soukaina  

9 VIVES CROS Maria 

10 GONZALEZ FLORES Cristina 

11 RUBIO CATALA Irene 

12 PLANAS PUIG Alicia 

13 MOLINAS BRUNES Cristina 

14 DURAN GIRO Gemma 



 

 

15 TARRERO POL Sandra 

16 ENGEL CALAVIA Sofia Maria 

17 GRASA FALCÓ Carla 

18 PRAGOUT Maïtena 

19 GONZALEZ VALLECILLO Silvia 

 
Els aspirants que no hagin signat el consentiment per al tractament de dades, 

ho hauran de fer abans d’iniciar les proves del procés de selecció. 
 

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

 

 Cognoms i nom 

1 LABRADOR CARREON Inmaculada 

2 RIVAS DOMINGUEZ Silvia Cristina 

3 VARGAS LOZANO Maria Grace 

4 MARTINEZ SALAS Melinda 

5 GUALDE MARTIN Anabel 

6 DALMAU PADROSA Meritxell 

7 POCH LLAMBRICH Elisabeth 

8 KANDIL AFKIR Soukaina  

9 VIVES CROS Maria 

10 GONZALEZ FLORES Cristina 

11 RUBIO CATALA Irene 

12 PLANAS PUIG Alicia 

13 MOLINAS BRUNES Cristina 

14 DURAN GIRO Gemma 

15 TARRERO POL Sandra 

16 ENGEL CALAVIA Sofia Maria 

17 GRASA FALCÓ Carla 

18 GONZALEZ VALLECILLO Silvia 

 
3. APROVAR, d’acord amb la base cinquena de la convocatòria, la llista 

provional d’aspirants ADMESOS, a la citada convocatòria, que hauran 
de realitzar la prova d’acreditació del nivell de català: 

 

 Cognoms i nom 

1 PRAGOUT Maïtena 

 
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 intermedi de català de la Junta Permanent de 
Català, nivell C-1. 



 

 

 

 
 
 

 
4. APROVAR, d’acord amb la base cinquena de la convocatòria, la llista 

provisional d’aspirants EXCLOSOS, fent constar el motiu d’exclusió: 
 

 Cognoms i nom Motiu exclusió 

1 HERNANDEZ RAMIREZ 

Miriam 
 

-No aporta resguard de pagament de la 

taxa o que compleix alguna de les 
exempcions previstes a l’ordenança 
fiscal corresponent.  Base 4.5.6 

 

2 HERNANDEZ GRANADOS 

Laura 
 

-No aporta resguard de pagament de la 

taxa o que compleix alguna de les 
exempcions previstes a l’ordenança 

fiscal corresponent.  Base 4.5.6 
 

3 SANCHEZ LENGUA Maria 
Antonia 
 

-No haver adjuntat degudament 
complimentats i signats els Annexos 1 i 
2 Base 4.5.7 

 

4 MORENO TORRES Alicia 

 

-No aporta resguard de pagament de la 

taxa o que compleix alguna de les 
exempcions previstes a l’ordenança 

fiscal corresponent.  Base 4.5.6 
-No haver adjuntat degudament 
complimentats i signats els Annexos 1 i 

2 Base 4.5.7 
 

5 RODRIGUEZ GARCIA 
Yolanda 

 

-No aporta el  títol oficialment 
reconegut d’Educadora Infantil o 

qualsevol altre equivalent. Base 4.5.3 
  

6 GABARRO BARTUAL Neus 
 

-No aporta resguard de pagament de la 
taxa o que compleix alguna de les 
exempcions previstes a l’ordenança 

fiscal corresponent.  Base 4.5.6 
-No haver adjuntat degudament 

complimentats i signats els Annexos 1 i 
2 Base 4.5.7 
 

7 BOIX MORCILLO Julia 
 

-No aporta resguard de pagament de la 
taxa o que compleix alguna de les 

exempcions previstes a l’ordenança 
fiscal corresponent.  Base 4.5.6 

 



 

 

 

 
5.  CONCEDIR als aspirants un termini de 10 dies hàbils perquè puguin 

procedir a corregir les deficiències esmentades que es considerin 

esmenables amb l’advertiment que la desatenció d’aquest requeriment 
comportarà que es declari la caducitat de la seva sol·licitud. 

 
6. DESIGNAR, d’acord amb la base sisena de la convocatòria, el tribunal 

qualificador de les proves, que estarà format pels següents membres: 

 
President/a: la Secretària de la corporació o funcionari/ària de carrera en 

qui delegui amb un nivell de titulació igual o superior a l’exigit per al lloc 
de treball al què s’aspira: 
 

Titular: Pilar Yglesias Vicens 
Suplent: Angels Fernandez Vicente 

 
Vocals: quatre vocals funcionari/àries de carrera de la corporació, amb 
titulació igual o superior a la plaça que es convoca: 

 
Titular: Marta Felip Torres 

Suplent: Josep Roca i Cuffí 
 
Titular: Daniel Valentí i Cruset 

Suplent: Marta Lleonart Castany 
 

Titular: Yolanda Melendez 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. 
 



 

 

 

 
 
 

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

 
8. COMUNICAR la present resolució als membres del Tribunal, 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 general    El President 
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