EDICTE
Joan Rotger Seguí, batle de l'Ajuntament de Selva , ha resolt mitjançant el decret de Batlia
núm. 13/14, de 29 de gener, el següent:
Atès la Resolució de Batlia núm. 147/2013, de 9 d'agost per la qual es convoca un concurs oposició per
formar part d'una borsa de treball d'ARQUITECTE SUPERIOR de l'Ajuntament de Selva, per a la
cobertura que puguin subvenir d'acord a l'establert a l'article 10 de l'EBEP.
Atès la proposta del Tribunal Qualificador realitzada a l'acta del procés selectiu de dia 10 de desembre
de 2013.
Atès que, en termini, ,l'única sol·licitud de revisió pel que fa a les diferents proves realitzades durant el
concurs oposició i criteris seguits per valorar les proves, no ha variat la proposta realitzada per l'òrgan
de selecció a l'acta de dia 10 de desembre de 2013.
D'acord amb la legislació vigent en matèria de personal, i en ús de les atribucions conferides a l'article
21.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local i l'article 41.14 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i funcionament de règim
jurídic de les Entitats Locals.
RESOLC:
Primer.- Constituir la borsa de treball d'ARQUITECTE SUPERIOR de l'Ajuntament de Selva, per ordre
de prelació i per a la cobertura de les necessitats urgents que puguin subvenir d'acord a l'establer t a
l'article 10 de l'EBEP, i resta com segueix a continuació:

Núm. DNI

PUNTUACIÓ TOTAL

1

43.097.933-G

69,09

2

43.130.767-V

54,11

3

37.335.637-J

51,65

4

43.087.663-J

48,57

5

43.116.763-C

48,50

6

43.133.278-K

31,23

Segon.- Publicar la present, mitjançant edicte, al tauler municipal d'anuncis i a la pàgina web de
l'Ajuntament, amb l'objecte de donar-se coneixement públic.
Contra aquesta Resolució que esgota la via administrativa, es poden interposar, alternativament, els
recursos següents:
a) Directament el recurs contenciós administratiu davant el Tribunal que resulti competent, en el
termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la notificació del present acord.
b) El recurs de reposició davant aquesta Batlia que ha dictat la present resolució en el termini d'un mes,

comptador a partir del dia següent de la notificació de la present resolució. Contra la desestimació per
silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d'un mes des de la seva presentació sense
que s'hagi resolt expressament ni s'hagi notificat, podrà interposar-se el recurs contenciós
administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent a la desestimació
presumpta.
No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot
això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Selva, 29 de gener de 2014
El Batle
Joan Rotger Seguí

