
       AJUNTAMENT
          D’ALBESA

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 224/2022

Expedient núm.: 1458-0002/2021
Procediment: Constitució de Borsa de Treball 
Assumpte: BORSA DE TREBALL TEI LLAR D’INFANTS

Vist que, per acord de la Junta de Govern, de data 1 d’agost de 2022, es va aprovar la
convocatòria i les bases del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’aspirants
per a contractacions laborals temporals de tècnic/a en educació infantil de la Llar d’infants
municipal d’Albesa que es va publicar al BOP núm. 152, de data 9 d’agost de 2022.

Vist que a l’expedient consten les sol·licituds presentades per prendre part en el procés de
selecció,  els acords adoptats en l’expedient i les Actes del Tribunal qualificador del procés
selectiu, que en la sessió de data 5 d’octubre de 2022, va acordar  elevar a la Presidència de
la Corporació la relació dels candidats amb l’ordre de puntuació.

Per tot l’exposat,

RESOLC

PRIMER. Aprovar la constitució de la borsa de treball per a la selecció de tècnic/tècnica en
educació infantil,  per tal de cobrir vacants temporalment o altres situacions en règim de
contracte  temporal,  que  s’hi  produeixen a  la  llar  d’infants  municipal  d’Albesa,   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.

TERCER. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar
recurs de reposició potestatiu davant l’alcaldia en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la  recepció d’aquesta  notificació,  tal  com estableix l’article  124 de la  Llei
39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions
públiques.

Alternativament,  podeu  interposar  directament  recurs  davant  el  Jutjat  Contenciós
administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des del dia de la recepció
d’aquesta notificació, d’acord els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.  No obstant això,  podeu interposar-ne qualsevol
altre, si ho considereu convenient.

Albesa, a la data de la signatura electrònica

L’Alcaldessa, M. Eugènia Puig-gròs Clúa

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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