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'Constitució borsa treball vigilants piscina'

Fets
Vista resolució d’alcaldia de 22 d’abril de 2022 on s’aprova la convocatòria i les
bases de la borsa de treball de 2 Vigilants de piscina.
Vista resolució del tribunal de data 20 de maig de 2022.
Vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb allò establert en l'article 21.1.
g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Fonaments de dret
Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refundició en un
Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública.
Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 214
/1990, de 30 de juliol.
Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic aprovat per Reial
decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
El Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració
General de l'Estat i de Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional dels
Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat aprovat per Reial decret
364/1995, de 10 de març.
Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local
aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i
els programes mínims a què ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels
funcionaris d'Administració Local.
El Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors aprovat per Reial decret
Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

Transcripció del decret número 2022-0000071 de l'ens Ajuntament de la Morera de Montsant signat per: Meritxell Martorell Porqueres - DNI *** (SIG) en
ELECTRÒNICAMENT PER:
data:SIGNAT
25/05/2022
SECRETARIA
ACTIO el dia 25/05/2022 a les 09:26:18

Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2
/2003, de 28 d'abril.
L'article 6 del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del
coneixement del català i de l'Aranès en els processos de selecció de personal i
provisió de llocs de treball de les Administracions Públiques de Catalunya. ocal.
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
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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 de VIGILANTS DE
PISCINA d'aquest Ajuntament, amb la següent relació d'aspirants:
DNI

Punts Obtinguts

****985H

9.00

****092H

3.50

SEGON. Publicar la relació d'aspirants inclosos en la borsa, que ha de quedar
permanentment actualitzada a la seu electrònica municipal.

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

L'Alcaldessa
Meritxell Martorell Porqueres
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