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Sr.. ..................
Exp : 101/2017 gfc. secretaria
Senyor,
Per Decret de Presidència del dia 4 de juliol d’enguany pel qual s’ha deixat
sense efecte el concurs de mèrits per la selecció d’una plaça de tècnic
impulsor empresarial, en base a la documentació que consta a l’expedient.
Us agraïm els esforços que hi heu destinat i us informem de les puntuacions
obtingudes fins la fase de valoració de mèrits on ha quedat paralitzat el
procés :
DNI
78096744Z
78087738R
44023755F
78098195Q
41086293J
33909706R
52303996H
43706962Q
43746499Q

Valoració mèrits
4,90 punts
10,51 punts
10,81 punts
0,01 punts
20 punts
2 punts
15,73 punts
21,40 punts
9,73 punts

Contra l’esmentat acord, que posa fi a la via administrativa podeu interposar
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós administratiu de
Lleida, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la
recepció de la notificació d’acord, de conformitat amb el que estableixen els
articles 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Potestativament podeu interposar prèviament recurs de reposició, davant
d’aquesta Presidència en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de
la recepció de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que estableix
l’article 114 i 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Si transcorre el termini d’un mes a comptar del dia següent al de la data
d’interposició del recurs de reposició, sense que hagi estat dictada i notificada
resolució expressa, el recurs de reposició s’entendrà desestimat, i en aquest
cas, podeu interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 6
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mesos a comptar dels dia següent al de la data en què presumptament s’hagi
desestimat el recurs de reposició.
No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que cregueu adient.
Atentament,

M. Glòria Farrús Canut
Secretària del Consell
Tremp, Pallars Jussà 5 de juliol de 2017

