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DECRET

Constitució borsa operari/ària neteja

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament d'Ulldemolins. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE AE2B5D3DAA5D489080530597C4869388 i data d'emissió 29/06/2022 a les 12:32:44

Fets
A la vista dels següents antecedents:

Provisió d’Alcaldia de 11 de maig de 2022
informe de secretaria de 11 de maig de 2022
Decret 2022-0000049 de 11 de maig de 2022 d’aprovació de bases i
convocatoria del procés de seleció d’un operari/a de neteja
Anunci publicat al BOPT de data 19 de maig de 2022 sobre la
convocatoria i bases pel procés selectiu d’una borsa de treball d’operari/a
de neteja
Ressolució alcaldia de 9 de juny de 2022 d’aprovació de la relació
provisional d’admesos i exclosos. Tribunal i data de la prova.
Acta de la constitución del tribunal i de relaització de les proves signada
en data 28 de juny de 2022

Fonaments de dret
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,

En conseqüència, RESOLC:

PRIMER. Aprovar la constitució de la borsa d'ocupació per cobrir les possibles
vacants temporals que succeeixin en els llocs de treball d’operari/a de neteja de
dependències municipals d'aquest Ajuntament, de la categoria professional
grup AP, amb la següent relació d'aspirants:
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SEGON. Publicar la relació d'aspirants inclosos en la borsa, que ha de quedar
permanentment actualitzada a la seu electrònica municipal.
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Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació
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