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Descripció.: Concurs lliure per a la provisió d'una plaça d'arquitecte en règim funcionari
de carrera (mobilitat horitzontal)

EDICTE
Per Resolució d’alcaldia de data 11 de novembre de 2022, s’ha resolt el concurs per a
la provisió d’una plaça d’arquitecte en règim de funcionari de carrera, declarant desert
el procediment.
El text resolutiu de la resolució esmentada, és el següent:

RESOLC:
PRIMER.- Declarar desert el procés selectiu mitjançant concurs per mobilitat
interadministrativa per a la provisió d’una plaça d’arquitecte en règim de funcionari
de carrera, convocat per decret d’alcaldia núm. 381/2022, per no haver-se rebut cap
sol·licitud de participació durant el termini establert a l’efecte.
SEGON.- Publicar la present resolució a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Oliana
i al tauler d’edictes electrònic municipal.
TERCER.- Donar compte d’aquest Decret al Ple de la Corporació i a la Junta de
Govern Local, en les properes sessions ordinàries que celebrin.
Contra aquesta resolució i les presents bases, que posa fi a la via administrativa, es pot
interposar, alternativament, un recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci, davant de l’Alcaldia
d’aquest Ajuntament d’Oliana, de conformitat amb els articles 123 i 124 de Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o
bé recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida
o, a la seva elecció, el que correspongui al seu domicili, en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci, de conformitat amb l’article
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si
s’optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar un recurs
contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s’hagi produït la
seva desestimació per silenci. Tot això sens perjudici de que pugui exercir qualsevol
altre recurs que consideri pertinent.
Tot això sens perjudici de que pugueu interposar qualsevol altre recurs que estimeu més
convenient al vostre dret.
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