
Aquest  Ajuntament  fa  pública  la  resolució  de  batlia  per  la  qual  s'aprova  la  llista
definitiva d'aspirants admesos i exclosos  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 de la fase de concurs; i la data, lloc i hora de
la primera prova de la fase oposició

A Selva, el batle que subscriu, Sr. Joan Rotger Seguí, en presència de la secretària de la corporació, venc a
dictar la següent resolució de conformitat amb els següents

Antecedents

1. En data 14 de febrer de 2015 es va publicar en el BOIB núm. 22, la convocatòria i les bases 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.

2. Mitjançant el  Decret 14/2015, de 2 de març,  es va aprovar provisionalment la llista d'aspirants
admesos i exclosos, el nomenament dels membres del Tribunal Qualificador de la convocatòria, així
com la convocatòria dels aspirants definitivament admesos a l'entrevista; i la data provisional, hora i
lloc de la primera prova de la fase oposició

3. La resolució esmentada en el punt anterior, es va publicar dia 2 de març de 2015 en la pàgina web
de l'Ajuntament i en el tauler d'anuncis de la corporació, d'acord amb el contingut de la bases que
regeixen aquesta convocatòria.

4. D'acord amb la base tercera punt nou, els aspirant provisionalment exclosos en la resolució de 2 de
març, podien al·legar el que estimassin convenient i esmenar deficiències en el termini de cinc dies
naturals, comptadors des de el dia següent de la publicació del llistat provisional d'aspirants admesos
i exclosos (termini de dia 3 a dia 7 de març, ambdós inclosos).

5. Dins el termini esmentat, s'han presentat en el registre de la corporació cinc sol·licituds d'esmenes
de deficiències.

Fonaments de Dret

1. La base tercera estableix que un cop finalitzat el termini de presentació d'al·legacions i esmena de
deficiències,  es  dictarà resolució per la qual  es  declarà aprovada la  llista definitiva d’admesos i
exclosos. Aquesta resolució és publicarà al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i a la pàgina web:
www.ajselva.net.

En conseqüència, RESOLC:

Primer. Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses:

LLISTA D'ADMESOS                                    
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
7. JUAN MIGUEL PIZA SALOM
8. IRENE HUERTA SANSÓ

http://www.ajselva.net/


9. SIMÓ BONAFE RIOS
10. ANTONI CÀNAVES REYNÉS
11. JUAN CARLOS GOÑALONS SINTES

LLISTA D'EXCLOSOS
                                                                              Motiu        
1. MERCEDES GUERRERO BERGAS          Fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat
2. ANTONIA LLUCIA VALLCANERAS BONET  Declaracions responsables del compliment dels            

     requisits de les lletres e) i f) de la base segona               

Segon. Recordar la convocatòria ja publicada en la resolució de dia 2 de març de 2015, de tots els aspirant
definitivament admesos a l'entrevista que forma part de la fase de concurs, el dimarts 10 de març a les
10.00h   a la Biblioteca municipal de Selva (C/Aires de Muntanya, núm. 12, darrere l'Ajuntament).

Tercer. Comunicar a tots els aspirants definitivament admesos que la data per a realitzar el primer exercici
de la fase oposició serà dimecres 1 d'abril, la qual tindrà lloc a l'edifici municipal «Es Centre de Formació» a
las 9.00 h.

Quart. Publicar aquesta resolució en el tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament de Selva.

Selva, 9 de març de 2015

El batle 

Joan Rotger Seguí


