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Resolució de Presidència

Identificació
Títol
 Constitució de la relació d’aspirants en reserva de Treballadors/es socials 
Expedient 2023/00001859R

Relació de Fets

En data 6 de setembre de 2022, la Comissió Permanent del Ple va prendre l’acord sobre 
l’aprovació de les bases i convocatòria per a la selecció d’onze places de l’Escala 
d’Administració Especial, subescala tècnica i classe mitja per ocupar el lloc de treball de 
Treballador/a social (grup A, subgrup A2), en règim de funcionaris/àries de carrera, 
mitjançant procés extraordinari d’estabilització d’ocupació temporal, per a proveir de 
forma definitiva el lloc de Treballador/a social, mitjançant procés extraordinari 
d’estabilització i ocupació temporal que consta a l’Oferta Pública d’Ocupació 
extraordinària amb el codi CM-18, i de conformitat amb el què determinen les bases 
reguladores de la convocatòria.

En data 2 de desembre de 2022, el tribunal de selecció va aixecar l’acta que consta a 
l’expedient, amb la valoració dels mèrits dels aspirants i la proposta del nomenament i 
la relació dels aspirants en reserva que han superat el procés selectiu.
 
Fonaments de Dret

- Article 13.1 d), h) 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.

- Articles 45.d) i 45.e) del Reglament Orgànic del Consell Comarcal de la Selva

- Articles 55.f), 59.3, 94.1, 94.2 i 95 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

- Articles 53.1.i), 53.1.u), 291.2 i 305 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

- Article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

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

 
Resolució

En virtut de tot el que s’ha exposat, resolc,
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Primer.- Constituir la relació d’aspirants en reserva amb la següent única aspirant:
Cognoms i Nom Identificació Puntuació 
Pagespetit Nevado, Judit ***6386** 17.69
Junca Florejachs, Miriam ***4798** 16.80
Tejedor Daza, Sandra ***9026** 14.82
Perez Orellana, Marc Rafael ***6248** 14.68
Varela Ausin, Monica ***2719** 14.47
Ferrer Cunill, Meritxell ***0733** 13.49
Leiva Leiva I, Maria Isabel ***8834** 9.06
Bosch Vizcaya, Silvia ***6310** 9
Zarza Diez, Susana ***6407** 5.53

Segon.- Determinar que la durada d’aquesta relació d’aspirants en reserva serà de 2 
anys comptats des de l’endemà de la data d’aquesta resolució, si no s’esdevenen 
causes anteriors d’extinció o pròrroga.

Tercer.- Determinar que la gestió d’aquesta relació d’aspirants en reserva es realitzarà 
segons les bases que han regit aquest procés de selecció d’aspirants i que varen ser 
publicades el dia 22 de setembre de 2022 al DOGC núm.8758 i el dia 23 de setembre 
de 2022 al BOP de Girona, núm.183.

Quart.-  Publicar aquesta resolució a la Seu electrònica del Consell Comarcal de la 
Selva.

Cinquè.- Notificar aquesta resolució a la interessada.
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 
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sotmesa a cap termini de conformitat amb la Sentència del Tribunal 
Constitucional de data 10 d'abril de 2014.
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