EDICTE
Joan Rotger Seguí, batle de l'Ajuntament de Selva , ha resolt mitjançant el decret de
Batlia núm. 16/14, de 3 de febrer de 2014, el següent:
Atès la Resolució de Batlia núm. 13/14, de 29 de gener de 2014, relatiu a la constitució de la borsa
de treball d'ARQUITECTE SUPERIOR de l'Ajuntament de Selva, d'acord amb el resolt per decret de
Batlia núm. 147/13, 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 l'informe d'intervenció de dia 31 de gener de 2014, en relació a l'existència de crèdit pel
nomenament d'un Arquitecte Superior.
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.-Realitzar el nomenament a favor de la persona, amb DNI núm. 43.097.933-G, com a
ARQUITECTE SUPERIOR de l'Ajuntament de Selva, escala d'Administració General, subescala
tècnica superior, grup A1, funcionari interí per cobrir el lloc de feina d'arquitecte municipal.
Segon.- Notificar la present a la persona interessada, comunicant-li que haurà de prendre
possessió de la plaça, en el termini de dos dies hàbils comptats a partir de la notificació de la
present, i a davant aquesta Batlia, així com formular l'acta d'acatament de la Constitució (i, en el
seu cas, de l'Estatut d'Autonomia i de la resta de l'Ordenament Jurídic).
Tercer.- 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 potestatiu 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
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, 3 de febrer de 2014
El Batle
Joan Rotger Seguí

