
Aquest  Ajuntament  fa  pública  la  resolució  de  batlia  per  la  qual  s'aprova  la  llista
provisional  d'admesos  i  exclosos,  el  nomenament  dels  membres  del  Tribunal
Qualificador de la convocatòria per constituir una borsa d'interins de Responsable de
Tresoreria  de  l'Ajuntament  de  Selva,  així  com  la  convocatòria  dels  aspirants  a
l'entrevista i la data provisional, hora i lloc de la primera prova de la fase oposició

El batle de l'Ajuntament de Selva, en data 2 de març de 2015, ha dictat la següent Resolució: 

Quant a la convocatòria, publicada en el BOIB núm. 22, de data 14 de febrer de 2015, per a cobrir
mitjançant una borsa de treball, la plaça de Responsable de Tresoreria, d'acord amb les necessitats
urgents i inajornables que se restringeixen al sector en qüestió, i a les funcions i càrrec considerat
prioritari i que afecta al funcionament dels serveis públics essencials.

D'acord amb els requisits de les bases de la convocatòria esmentada i les sol·licituds presentades, 

En virtut de les atribucions que m'han estat conferides:

RESOLC:

Primer.- Aprovar la següent llista provisional d'admesos i exclosos en l'esmentat procés selectiu:

LLISTA D'ADMESOS

         DNI                

1. JOSE LUIS MERCADAL VIDAL
2. GABRIEL DE HEVIA ALEÑAR
3. MARGARITA CERDÓ VANDELLÓS
4. CARME COLOMERO FEMENIA
5. MARIO SIERRA ALZAMORA
6. ADORACION PARIS HIDALGO

LLISTA D'EXCLOSOS

         DNI                                                                       Motiu

1. JUAN CARLOS GOÑALONS SINTES        Declaracions responsables del compliment dels requisits
de les lletres e) i f) de la base segona

2. MERCEDES GUERRERO BERGAS          Fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat

3.  ANTONIA  LLUCIA  VALLCANERAS  BONET   Declaracions  responsables  del  compliment  dels
        requisits de les lletres e) i f) de la base segona



4. JUAN MIGUEL PIZA SALOM               Declaracions responsables del compliment dels requisits 
        de les lletres e) i f) de la base segona

5. IRENE HUERTA SANSÓ                      Declaracions responsables del compliment dels requisits 
        de les lletres e) i f) de la base segona

6. SIMÓ BONAFE RIOS                           Resguard de l'ingrés dels drets d'examen

7. ANTONI CÀNAVES REYNÉS               Declaracions responsables del compliment dels requisits 
        de les lletres e) i f) de la base segona

Segon.-  Comunicar  que  els  aspirants  exclosos  disposen d'un  termini  de  cinc  dies  naturals  a
comptar des de l'endemà a la publicació d'aquesta llista per esmenar les deficiències o mancances
que s'ha observat, d'acord amb la base tercera de la convocatòria.

Tercer.- Anomenar els següents membres del Tribunal de valoració:

-Presidenta titular: Catalina Pons  Bestard, funcionària de carrera, interventora de l'Ajuntament
d'Inca. 
-Suplent:  Antoni  Sastre  Oliver,  funcionari  de  carrera,  secretari  interventor  de  l'Ajuntament  de
Consell.

-Vocal  Maria Antònia Orell Vicens, → funcionària de carrera, interventora de l'Ajuntament d'Alaró.
-Suplent  Margarita Coral Moyà Marqués, → funcionari de carrera, secretària interventora de 
l'Ajuntament de Deià.

-Vocal  Sebastià Galmés Verger, funcionari de carrera, interventor de l'Ajuntament de Felanitx.→
Suplent  Rosa Maria Alba Grau, funcionària de carrera de l'Ajuntament de Selva. →

-Vocal  Raimundo Montis Sastre, → funcionari de carrera, secretari interventor de l'Ajuntament de 
Llubí.
Suplent  Martí Escandell Mir, funcionari de carrera de l'Ajuntament de Selva. →

-Secretària  Maria Magdalena Vicens Pons→ f, funcionària de carrera, secretària interventora de 
l'Ajuntament de Selva.
Suplent  Maria Francisca Caldentey Solivelles, funcionària de carrera de l'Ajuntament de Selva.→

Quart.-  Convocar a tots els aspirants que resultin admesos definitivament  en la relació que es
publicarà dilluns dia 9 de març,  a l'entrevista  que forma part de la fase de concurs d'aquesta
convocatòria que tindrà lloc dimarts dia 10 de març a les 10.00 h a la Biblioteca municipal de Selva
(C/Aires de Muntanya, núm. 12, darrere l'Ajuntament).

Quint.- Comunicar que la data provisional per a realitzar el primer exercici de la fase oposició serà



dimecres 1 d'abril, data que es comunicarà de forma definitiva amb la relació definitiva d'aspirants
admesos. La data definitiva no podrà ser prèvia a la data provisional comunicada.

La prova tindrà lloc a l'edifici municipal «Es Centre de Formació» a las 9.00 h.

Sext.- Publicar aquesta Resolució al  tauler d'anuncis de l'Ajuntament i  a la pàgina web de la
corporació.

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, 2 de març de 2015

El batle

Joan Rotger Seguí


