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Resolució de Presidència

Identificació
Títol
 Relació definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es 
Expedient 2023/00001804S

Relació de Fets

Havent finalitzat el termini hàbil per a la presentació d’esmenes i al·legacions en 
referència a la resolució de presidència núm. 2022P1353 per a participar en el 
procés selectiu per concurs-oposició d’una plaça de l’Escala d’Administració 
Especial, subescala tècnica i classe mitja per ocupar el lloc de treball de Tècnic/a 
de medi ambient aprovat mitjançant l’acord de la Comissió Permanent del Ple 
que va tenir lloc el dia 8 de novembre de 2022, i de conformitat amb el què 
determinen les bases reguladores de la convocatòria, dins d’aquest termini s’han 
presentat les següents esmenes i/o al·legacions:

Registre Aspirants Identificador Observacions
2023003166 NEBOT ROCA I, JAUME ***6212** S’accepta l’esmena

 
Fonaments de Dret

- Article 13.1 d) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.

- Article 69 i 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
del personal al servei de les entitats locals.

- Base setena de les bases reguladores d’aquest procés selectiu.

 
Resolució

En virtut de tot el que s’ha exposat, resolc,

Primer.- Aprovar la relació definitiva d’aspirants admesos/es següents:

Registre Aspirants Identificador
2022060948 BALL-LLOSERA FONT, MARTA ***2295**
2022060595 BASTIAS POBLETE, MARIANELA ANDREA ***6070**
2022060894 FACUNDO VERICAT, MARINA ***6381**
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2022061121 MAÑA FREIXA, NURIA ***2841**
2022059272-
2022059273

MORELL SIMON, JOEL ***0084**

2022061130 NEBOT ROCA I, JAUME ***6212**
2022060936 SOLE, NORA ***7727**

Segon.- Declarar que tots els aspirants admesos estan exempts i no obligats a la 
realització de la prova d’acreditació de coneixements orals i escrits de la llegua catalana 
nivell C.

Tercer.- Ratificar el punt quart i cinquè de la resolució de Presidència núm. 2022P1353 
de relació provisional d’aspirants admesos i exclosos, en relació als membres que 
integren el tribunal qualificador i al dia, hora i lloc de les proves.

Quart.- Publicar el llistat aprovat a la seu electrònica de la corporació.

Santa Coloma de Farners,   

 

       
       
 
Peu de recurs: 
 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, en els termes que estableix l'article 46.1 de la llei 29/1998 reguladora 
de la jurisdicció contenciosa-administrativa.
Alternativament i de forma potestativa, podeu interposar prèviament recurs de 
reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes, a comptar del 
dia següent al d'aquesta notificació, en els termes establerts a l'article 123 i 124 
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. Si transcorre el termini d'un mes a comptar del dia 
següent al de la data d'interposició del recurs de reposició, sense que hagi estat 
dictada i notificada la resolució expressa, el recurs de reposició s'entendrà 
desestimat, i la interposició de recurs contenciós administratius no queda 
sotmesa a cap termini de conformitat amb la Sentència del Tribunal 
Constitucional de data 10 d'abril de 2014.
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