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Decret de formació d’una borsa de treball de personal d’integrador social per al
Centre Obert Casal Marino de les Borges Blanques
Al BOP núm. 123 de 29 de juny de 2022 i al DOGC 8700 d’1 de juliol de 2022, s’hi
van publicar les bases i la convocatòria del procés de selecció per constituir una
borsa de personal d’integrador social per al Centre Obert Casal Marino de les
Borges Blanques
Vista l’acta final del Tribunal qualificador, de data 25 d’agost de 2022, cal aprovar la
relació de les persones incloses a la borsa, per l’ordre de puntuació assolida en el
procés
La publicació d’aquesta resolució al tauler d’anuncis substitueix la notificació, segons
l’article 45,a b) de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques i la base 5.5

RESOLC:
Primer.- Formar la següent borsa de treball de personal d’integrador social del casal
Marino de l’Ajuntament de les Borges Blanques:

Núm Cognoms, Nom

DNI

Puntuació Total
obtinguda

1

MS, L

21040068J

37,20

2

SC, F

48058800R

19,85

3

BN, X

48053732Q

16,40

4

MR, S

X2863973J

16,00

Segon.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de la pàgina web de
l’Ajuntament
Tercer.- Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, podeu
interposar:
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En ús de les facultats que em confereixen les bases esmentades,

- Recurs de reposició potestatiu davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte
administratiu 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.
El secretari

L’alcaldessa

Javier Vergé Pluvins

Núria Palau Minguella
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