
 

 

 
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  07 de juny de 2022, que literalment diu: 
 
“Per Resolució de Presidència número D220513 de data  13 de maig de 2022, es va 
aprovar la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu per a la provisió 
amb caràcter temporal  de 4 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 publicat amb el núm. 4226 al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 96 del dia 19 de maig de 2022, 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 20 de maig i el 2 de juny de 2022, ambdós 
inclosos obrint-se el termini de presentació d’instàncies l’endemà de la publicació al 
BOP, fins el 2 de juny de 2022. 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i vist que no s’han presentat 
al·legacions, 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 BESA GONZALEZ JUDITH 
2 PENA SANCHEZ NURIA GEMMA 
3 BALANGRI FERNANDEZ OLGA 
4 MOUBARIK RODRIGUEZ SARA 
5 LAZZAOUI BELASRI WAFAE 

 
 

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 BESA GONZALEZ JUDITH 
2 PENA SANCHEZ NURIA GEMMA 
3 BALANGRI FERNANDEZ OLGA 
4 MOUBARIK RODRIGUEZ SARA 
5 LAZZAOUI BELASRI WAFAE 

 
 
3.- 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: Marta Felip i Torres 
Suplent: Josep Roca i Cuffí 
 
Vocals: 
 
Titular: Lourdes Casadevall i Fontclara 
Suplent: Ernest Pujol i Palomer 
 
Titular: Marta Lleonart Castany 
Suplent: Àngels Fernández i Vicente 
 
Titular: Pilar Yglesias Vicens 
Suplent: Yolanda Meléndez i Rodero 
 
Titular: Lluis Riera Porta 
Suplent: Francesc Moñino Turró 
 
Secretària: 
 
Titular: Marta Quer Clavaguera 
Suplent: Elisabeth Reitg i Boix 

 
 
4.- FIXAR la data de les proves selectives el dia 10 de maig de 2022 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 9 del 
matí. 
 
5.- CONVOCAR als aspirants admesos, a les 10 del matí del dia 10 de maig de 

2022 a la Sala Gòtica de l’Ajuntament (Plaça Joc de la Pilota número 1 – Castelló 
d’Empúries), per a realitzar la fase d’oposició. 

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

 


		2022-06-07T14:28:31+0200
	Marta Felip Torres - DNI 40441072B (TCAT)


		2022-06-07T14:46:46+0200
	40293265W SALVI GÜELL (R: P1700040G)




