PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRIS
Unitat emissora:
Assumpte:

Llista de persones admeses i excloses

A Palma, en data 19 d´ octubre de 2018, mitjançant el decret del gerent del Patronat
Municipal de l´ Habitatge i de Rehabilitació Integral de Barris, HAB 201800342, s´ ha resolt el
següent:
PRIMER.- Deixar sense efecte el Decret: HAB 201800333 de data 17 d´ octubre, ja que s´ ha
presentat en termini la documentació requerida per part d´ altre dels aspirants.
SEGON.- Admetre DEFINITIVAMENT per prendre part al procés selectiu d’un arquitecte/a
tècnic/a, amb contracte temporal per obra o servei determinat vinculat al Projecte
Infravivenda Cala Major-Sant Agustí als següents aspirants:
43055482B
43082476A
43148571L
43176809J
43125303G
43178386A
41539043P
44274870P
43147219R
43146124X
78210233K
TERCER.- Excloure de la convocatòria al següent aspirant per no acreditar una fotocòpia
acarada o declarant que es còpia fidel de l’original del certificat de coneixement de la llengua
catalana nivell B2 tal i com assenyalen les bases de la convocatòria
43161570T
QUART.- Publicar la llista de admesos i exclosos a les pàgines web www.patronathabitatge.es i
www.palma.cat
QUINT.- El importe del contrato podrá ser cofinanciado por la Unión Europea a cargo del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentre de la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible Integral Pla Litoral de Ponent de los Fondos FEDER, aprobado por l´ Ajuntament de
Palma.
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Contra aquest acte administratiu, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, d’acord amb l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. El termini per interposar-lo és d’un mes comptat des de l’endemà de rebre aquesta notificació. En
aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi resolt el de reposició. El recurs de
reposició potestatiu s’haurà de presentar al Registre General d’aquest Patronat o a les dependències a què es refereix
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, abans esmentada, i s’entendrà desestimat quan no s’hagi resolt i notificat la
resolució, en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la seva interposició, i en aquest cas quedarà expedita la via
contenciosa administrativa.
Si no s’utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, d’acord amb
l’article 123 abans esmentat i el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia, segons les competències determinades pels articles 8 i 10 de la Llei 29/1998, en el termini de dos mesos comptats
des de l’endemà de rebre aquesta notificació, tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri
convenient.

Palma, 19 d’octubre de 2018.
El gerent del PMH-RIBA
Rafel Company Corro.
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