
 

 

 
Marta Felip i Torres, 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  13 de maig de 2022, que 
literalment diu: 
 
“Vist que per provisió de la regidora de referència per temes relacionats amb 
l’escola infantil municipal Passeig de les Oques” es recomana iniciar els tràmits 
necessaris per a la contractació de 4 monitors/es d’activitats de lleure infantil i 
juvenil per a la temporada d’estiu (juliol i agost) i la constitució d’una  borsa de 
treball per l’esmentada escola, i vistos els informes emesos, informant 
favorablement, per  la directora de l’Escola i per l’Interventor de l’ens, de 
dates 12 i 13 de maig de 2022, sobre la creació de la borsa esmentada. 
Per això, RESOLC: 

 
1. APROVAR les bases que regiran la convocatòria del procés de selecció de 

4 monitors/a d’activitats de lleure infantil i juvenil per la temporada d’estiu 
(juliol i agost) del Casal d’Estiu de l’Escola Infantil Municipal Passeig de les 
Oques, mitjançant concurs oposició, en torn lliure i la constitució d’una 
nova borsa de treball. 

2. CONVOCAR  el procés selectiu establint un  termini de presentació 
d’instàncies pel període de DEU DIES HÀBILS a comptar des del dia 
següent de la publicació de les Bases i convocatòria al Butlletí oficial de la 
província de Girona.   

3. PUBLICAR les bases i l’anunci de la convocatòria en el BOP de Girona i es 
penjaran en el tauler d’edictes de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries (e-
tauler) . 
Els successius anuncis de la convocatòria i del procés de selecció es faran 
públics únicament a la seu electrònica de l’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries: https://www.castello.cat  

 
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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