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ANUNCI DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA  

 
RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER OSCAR BOSCH CERVERÓ 
CONTRA LES BASES ESPECIFIQUES PER A LA CONSTITUCIO DE LA BORSA DE TREBALL D’ARQUITECTES 
PUBLICADES EN EL BOP Nº 208 DE DATA 29 D’ OCTUBRE DE 2019. 
 
Per Decret nº 480 de data 12 de desembre de 2019, la Presidència d’esta entitat ha disposat pel que fa al 
recurs de reposició interposat per Oscar Bosch Cerveró mitjançant escrit amb registre d’entrada nº 2916, 
estimar parcialment el recurs presentat en els següents termes:  
 
“Primer. Resoldre en relació al recurs de reposició presentat per Oscar Bosch Cerveró, amb DNI: 
22642979P, contra les bases específiques per a la constitució d’una borsa de treball d’arquitectes 
superiors, el següent: 
 

1r. Estimar parcialment el recurs, tot acceptant l’al·legació relativa a la base 5.3. apartat 1), Fase de 
Concurs, valoració del mèrit experiència i esclarir la redacció de l’apartat en el sentit d’especificar  que es 
valorarà com a “serveis prestats en empresa privada”, tant els prestats en la condició de treballador per 
compte aliè en una empresa privada, com els prestats en règim d’autònom o en altres règim legalment 
admesos per a l’exercici privat de la professió d’arquitecte superior, quan estiguen degudament 
acreditats. 
 
Este esclariment es farà constar en la publicació de les bases, entre parèntesi, a continuació de l’expressió 
“serveis prestats en empresa privada”. 
 
2n. Desestimar, pels fonaments exposats en les consideracions d’esta resolució, la resta d’al·legacions 
plantejades en el recurs de reposició. 
 
Segon. Traslladar esta resolució al recurrent, així com també a la resta de persones interessades amb 
inserció d’anunci en el tauler d’Edictes i en la pàgina web de la mancomunitat.” 

 
 
El que es fa públic per a coneixement de tots els interessats. Este acte és un acte definitiu en via administrativa contra 
el que cap la interposició de recurs de reposició en el termini d’un mes des de la seua publicació, davant esta 
Presidència o de recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos, davant els tribunals de justícia de la 
ciutat de València. 

 

 
Alzira, desembre de 2019 
 
El secretari 
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