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Assumpte: aprovació relació aspirants admesos i exclosos plaça tresoreria

DECRET DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l'expedient

Expedient relatiu a l’aprovació de la relació d’aspirants admesos i exclosos del procés selectiu 

per cobrir amb caràcter interí el lloc de treball de tresoreria del Consell Comarcal de l’Alt 

Empordà

Fets

Que a la plantilla de personal funcionari d’habilitació de caràcter nacional, s’inclou un lloc de 

treball de tresoreria, reservat a funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter 

nacional.

Que la provisió d’aquest lloc resulta necessària i urgent ja que no ha estat possible la seva 

provisió per funcionari d’habilitació de caràcter nacional, d’acord amb els procediments 

establerts en el Reial Decret 128/2018, de 16 de març pel qual es regula el règim jurídic dels 

funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

Que en data 11 d’agost de 2020, es varen fer públiques, en el Butlletí Oficial de la Província de 

Girona, número 154, les bases i la convocatòria del procés selectiu per cobrir,  amb caràcter 

interí, el lloc de treball de tresoreria, subescala intervenció tresoreria del Consell Comarcal de 

l’Alt Empordà.

Que un cop finalitzat el període de presentació d’instàncies, la presidència de la corporació ha 

de dictar una resolució per declarar aprovada les relació d’aspirants admesos i exclosos, establir 

la designació nominal del tribunal i anunciar el lloc, la data i l’hora per a la realització dels 

exercicis.

Un cop revisada la documentació d’acord amb l’establert a les bases reguladores d’aquest 

procés selectiu, es proposa l’aprovació de la relació d’aspirants admesos i exclosos que consta 

annexada al present informe, juntament amb la proposta de tribunals i data, per a la realització 

dels exercicis.



Fonaments de dret

• Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei 

de les entitats locals de Catalunya ( RPEL)

• Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic 

dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 

pública ( TRLFPGC).

• 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 ( TRLMRLC).

• 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.

• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Presidenta del Consell 

Comarcal de l’Alt Empordà de conformitat amb l’article 13.1 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.

RESOLUCIÓ

Per tant resolc:

Primer.- Aprovar la relació d’aspirants d’admesos i exclosos, establir el tribunal qualificador 
dels exercicis i dels mèrits dels aspirants, d’acord amb les bases que regeixen la convocatòria 
per cobrir, amb caràcter interí, el lloc de treball de tresoreria, subescala intervenció tresoreria 
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, d’acord amb l’annex que s’adjunta.

Segon.- Recordar als membres del Tribunal que s’hauran d’abstenir a la participació del procés 
selectiu, mitjançant notificació formal a la presidenta de la corporació, quan considerin que 
incorren en alguna de les causes que estableix la legislació vigent, i també en el cas que hagin 
participat en la preparació prèvia d’algun dels aspirants declarats admesos en els cinc anys 
immediatament anteriors a la convocatòria de proves selectives.

Tercer.- Recordar als aspirants que seran convocats per a cada exercici en una crida única i 
que seran declarats exclosos aquells que no compareguin, llevat de casos de força major. 
Aquests casos hauran de ser justificats i lliurement apreciats pel Tribunal. Recordar-los també 
que l’ordre d’actuació dels aspirants, en aquells exercicis que no es puguin realitzar 
conjuntament, serà per ordre alfabètic del primer cognom.



Quart.- Publicar aquesta resolució a la pàgina web i al tauler d’edictes de la corporació, als 
efectes d’esmena d’errors, reclamacions o recusació dels membres del tribunal, segons es 
disposa a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Cinquè.- Advertir als/les interessats/des que disposen de 10 dies naturals, a comptar des de 
l’endemà de la publicació d’aquesta resolució a la web i al tauler d’edictes de la Corporació, als 
efectes d’esmena de defectes, reclamacions o recusació de membres del tribunal.

RECURSOS

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d’interposar recurs 

contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la 

seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 

davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil 

següent al de la seva notificació.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La presidenta, En dono fe
 La secretària,

Sònia Martínez Juli Cristina Pou Molinet


