
Aquest  Ajuntament  fa  pública:  la  llista  definitiva  d'admesos  i  exclosos,  juntament  amb  la

convocatòria senyalant dia i  hora de les diferents proves que s'han de dur a terme dins el

procediment de selecció. 

El Batle de l'Ajuntament de Selva, en data 8 d'agost de 2014, ha dictat la següent Resolució:

“Resolució per la que s'aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses 

SECRETARIA.MMVP

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.

2. En data 4 d'agost de 2014 es va publicar a la pàgina web de la corporació i en el tauler d'anuncis la
resolució  per  la  qual  es  publicava  la  llista  provisional  de  persones  admeses  i  excloses  a  la
convocatòria.

3. El  termini  que  estipula  la  base  setena  de  la  convocatòria  per  esmenar  i  fer  reclamacions  ha
transcorregut i s'han presentat esmenes que han estat estimades.

Fonaments de Dret

1. D'acord amb la base setena de la convocatòria, 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.

2. D'acord amb la base cinquena de la convocatòria,  es  convoca als  aspirants  per,  en primer lloc,
realitzar l'exercici pràctic de la fase oposició donat el seu caràcter eliminatori i, en segon lloc, se'ls
convoca per la entrevista personal prevista a la lletra F) de la base esmentada.

En conseqüència, RESOLC:

Primer. Aprovar la llista definitiva de persones admeses:

LLISTA D'ADMESOS
         DNI                                 
1. 43.023.401- S
2. 43.073.243-Q
3. 78.216.511-C
4. 43.081.163-R

http://www.ajselva.net/


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
10. 37.335.364-Q                     
11. 46.773.585-A  

LLISTA D'EXCLOSOS

  DNI                        Motiu
1.   78.212.698-W     No acredita el requisit de coneixements de llengua catalana,  nivell B2. 
                 

Segon. Convocar als aspirants el dia 13 d'agost de 2014, a les 9.30 h, a la biblioteca de Selva (c/ Aires de
Muntanya s/n ubicada darrera l'ajuntament) per realitzar l'exercici pràctic de la fase oposició. La relació de
persones que superin aquesta fase es farà pública el capvespre del mateix dia. 

Tercer. Convocar als aspirants que hagin superat la fase d'oposició, el dia 14, a les 9.00 h, a la biblioteca de
Selva (c/ Aires de Muntanya s/n ubicada darrera l'ajuntament) per a l'entrevista personal, posteriorment a la
qual s'iniciarà la valoració de mèrits per part del Tribunal.

Quart. Publicar aquesta 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, 8 d'agost de 2014

El batle 

Joan Rotger Seguí                                                  


