Aquest Ajuntament fa pública: la llista provisional d'admesos i exclosos, i el nomenament dels
membres del Tribunal Qualificador, d'acord amb la base vuitena de la convocatòria per
constituir un borsí de treball per a proveir interinament amb contracte laboral, possibles
vacants de cap de serveis de manteniment del municipi de Selva, i el Decret de Batlia núm.
108/2014.
El Batle de l'Ajuntament de Selva, en data 4 d'agost de 2014, ha dictat la següent Resolució:
“A Selva, el batle que subscriu, Sr. Joan Rotger Seguí, en presència de la secretària interventora de la
corporació, venc a dictar la següent resolució respecte a la convocatòria pública per a constituir un borsí de
treball per a proveir interinament amb contracte laboral, possibles vacants de cap de Serveis de
Manteniment del Municipi de Selva.
Antecedents
1. En data 17 de juliol de 2014 es va publicar en el BOIB núm. 96, l'anunci de la convocatòria pública
per a constituir un borsí de treball per a proveir interinament amb contracte laboral, possibles
vacants de cap de Serveis de Manteniment del Municipi de Selva.

Fonaments de Dret
1. D'acord amb la base sisena de la convocatòria i transcorregut el termini per presentar instàncies per
participar en el procés selectiu, la base setena preveu la publicació de la resolució provisional de
persones admeses i excloses, juntament amb la composició del Tribunal qualificador, la qual es
publicarà en el tauler d'anuncis de l'ajuntament i a la pàgina web de la corporació www.ajselva.net.
2. Es concedeix, d'acord amb la base setena de la convocatòria, un termini de tres dies hàbils a
comptar des de el dia següent a la publicació d'aquesta resolució, per esmenar i fer possibles
reclamacions.
La llista provisional d’aspirants admesos i exclosos es considerarà automàticament elevada a
definitiva si no es presenten reclamacions ni esmenes. Si es presenten reclamacions o esmenes,
seran estimades o desestimades en una nova resolució per la qual s’aprovarà la llista definitiva, la
qual es publicarà en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web www.ajselva.net.
En conseqüència, RESOLC:
Primer. Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses:

LLISTA D'ADMESOS
DNI

1. 43.023.401- S
2. 43.073.243-Q
3. 78.216.511-C
4. 43.081.163-R
5. 43.173.324-R
6. 37.338.877-X
7. 43.054.957-S
8. 78.214.153-P
9. 43.155.579-N
LLISTA D'EXCLOSOS
DNI
1. 78.212.698-W
2. 37.335.364-Q
3. 46.773.585-A

Motiu
No acredita el requisit de coneixements de llengua catalana, nivell B2.
Manca aporta certificat mèdic respecte al requisit lletra e) de les bases.
Manca acreditar l'equivalència al nivell B2 del certificat que presenta.

Segon. Anomenar el Tribunal qualificador, d'acord amb la base vuitena de la convocatòria, el qual està
compost pels següents membres:
-President → Marc Rigo Manresa (secretari de l'Ajuntament de Felanitx)
Suplent → Raimundo Montis Sastre (secretari interventor de l'Ajuntament de Llubí)
-Vocal → Catalina Burguera Vidal (funcionari de l'Ajuntament de Selva)
Suplent → Martí Escandell Mir (funcionari de l'Ajuntament de Selva)
-Vocal → Miquel Tortella Ramis (funcionari de l'Ajuntament de Selva)
Suplent → Francesc Alemany Bennasar (funcionari de l'Ajuntament de Selva)
-Secretària interventora de l'Ajuntament → Maria Magdalena Vicens Pons
Suplent → Maria Francisca Caldentey Solivelles (funcionari de l'Ajuntament de Selva)
Tercer. Publicar la resolució a la pàgina web de la corporació i en el tauler d'anuncis de l'ajuntament.
Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, es poden interposar, alternativament, els recursos
següents:
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.
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 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, 4 d'agost de 2014
El batle

Joan Rotger Seguí

