AJUNTAMENT
DE CORBERA
Expedient núm.: 405/2022
Procediment: CONVOCATÒRIA
TEMPORADA DE PISCINES 2022

PROCÉS

DE

D’AGENTS

CÍVICS

PER

LA

Per Decret d’Alcaldia de data 10 de juny de 2022 s’ha aprovat la llista definitiva
d’aspirants admesos i exclosos per participar en el procés de selecció de personal
laboral temporal per dur a terme les funcions d’agent cívic (control d’accés,
garantir i comprovar el compliment ordenances i normativa a la piscina
municipal, venda abonaments i entrades, neteja) durant la temporada d’estiu. Es
transcriu literalment.
“A la vista dels següents antecedents:
Document
Proposta del Cap de Personal
Provisió d’Alcaldia
Informe Secretaria
Informe Fiscalització Fase A
Bases Generals de la Convocatòria
Acord Junta Govern aprovant la Convocatòria i
les Bases

Data/Núm.
19/05/2022
19/05/2022
20/05/2022
20/05/2022
20/05/2022
20/05/2022

Observacions

RESOLC:
PRIMER.- Elevar a definitiva la llista d’admesos i exclosos.
SEGON.- Convocar els / les aspirants admesos el proper dia 13 de juny de 2022, a
les 9.30 hores, a la sala de Plens de l’ajuntament per a la celebració de l’entrevista
a els / les aspirants següents:
NIF

Nom

***8179**

JOAN FRIXACH PIÑOL

***6323**

JOEL CORTIELLA AZNAR

***8182**

MARIA CRISTINA ARAGON CORTIELLA

***3593**

MARIA JOSE CLUA BORRAS

TERCER.- Nomenar al tribunal qualificador, del procés selectiu que ens ocupa, que
estarà composat per:
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ANTONIO ALVAREZ GIRONES (1 de 1)
L´Alcalde
Data Signatura: 10/06/2022
HASH: 81b4c30d9b1647b3311f5b4c4ce8a8d6

ANUNCI

AJUNTAMENT
DE CORBERA
- Presidència
- Sra. Noelia Cebrian Fernandez
- Secretaria
- Sr. Marc Mur Bagés
- Vocals
- Sr. Jose Ramón Llorens Fajardo
- Sra. Lourdes Pujol i Cortés
Contra aquests nomenaments podrà promoure’s recusació en els termes previstos
a l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic LRJSP-.
QUART.- Publicar Edicte amb el contingut del present acord al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i al seu lloc web.”
_
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu
recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la
recepció d'aquesta notificació.

En cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix
pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva
resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des
de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.

Tot això, sense perjudici de poder interposar l'interessat/ada qualsevol altra reclamació que estimi procedent.

Corbera d’Ebre
El Secretari

_Document amb data i signatura electrònica
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Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta
resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius
de la província de Tarragona o, a elecció de l'interessat/ada, dels que tinguin competència territorial en la
localitat de residència del demandant, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la
recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de
procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

