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Resolució de Presidència

Identificació
Títol
 Relació definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es  
Expedient 2023/00001364N

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. 2022P1355 per a participar en el 
procés selectiu per concurs d’una plaça de l’Escala d’Administració General, 
subescala auxiliar per ocupar el lloc de treball d’auxiliar administratiu/va de gestió 
tributària, 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
2023001666 - 2023003234 BERMUDEZ 

GONZALEZ,MONICA
***3043** S’accepta 

parcialment 
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
2022059781 BERMUDEZ GONZALEZ, MONICA ***3043**
2022059747 GIL SOLA, MARIA TERESA ***3211**
2022060727 GRAGERA CUROS, M DEL 

CARMEN
***1680**
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2022059271-2022059638-
2022059331

MALDONADO GUTIERREZ, NOEMI ***7739**

2022059099 PARRAMON QUETGLAS, ANA 
MARIA

***7016**

2022060919 POZO MARTINEZ, PRESEN ***2704**

Segon.-  Aprovar la relació definitiva d’aspirants exclosos/es següents:
Registre Aspirants Identificador Motiu d'exclusió 

2022060386-
20220660578

REYES HERVAS, RAUL ***2778** No presenta, en el termini 
establert, esmenes ni 
al·legacions sobre els motius 
d’exclusió

Tercer.- 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 B2.

Quart.- Ratificar el punt cinquè i sisè de la resolució de Presidència núm. 2022P1355 
de relació provisional d’aspirants admesos i exclosos, en relació als membres i la 
convocatòria dels membres que integren el tribunal qualificador per dur a terme la fase 
de concurs de mèrits dels aspirants admesos/es.

Cinquè.- 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 
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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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