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Per la Resolució d’alcaldia de data 16 de juny de 2021, s’ha aprovat la contractació dels
aspirants seleccionats, en relació a al convocatòria per a la provisió de dues places de
personals de control d’accés a les piscines municipals durant la temporada d’estiu 2021.
El text literal de la resolució és com segueix:

Atès que s’ha tramitat el corresponent expedient en relació amb el procés de selecció
de personal laboral temporal, per la contractació de dues persones que duguin a
terme tasques de control d’accés a les piscines municipals durant aquest estiu.
Atès que per Decret d’Alcaldia número 213/2021, de data 7 de juny de 2021, s’ha
aprovat la llista definitiva dels/de les aspirants admesos/es i exclosos/es, i
comprovada la documentació justificativa corresponent.
Vista l’acta del tribunal qualificador, de data 11 de juny de 2021, que estableix l’ordre
de prelació i la puntuació total obtinguda.
De conformitat amb l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim
local,

RESOLC:
PRIMER. Formalitzar el corresponent contracte de treball de les persones aspirants
aprovades, d’acord amb el que determina el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23
d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de l’Estatut dels Treballadors, per la
temporada d’estiu 2021, d’acord amb les condicions següents:
Nom i Cognoms
Maria Pasques Pujantell
Marc Sánchez Esteve
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67,.44
€

* mensual

i establint un període de prova de 15 dies naturals, d’acord amb el que s’estableix a
la Base 10 de les Bases Reguladores del procés selectiu.
SEGON.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades, i citar-les per a la
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TERCER.- Donar compte d’aquesta resolució en el Ple de la Corporació, ratificant
l’import de les remuneracions fixes, i a la Junta de Govern Local, en les properes
sessions ordinàries que se celebrin.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar,
alternativament, un recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes a comptar des
de l’endemà de la publicació del present anunci, davant de l’Alcalde d’aquest Ajuntament
d’Oliana, de conformitat amb els articles 116 i 117 de Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o
bé un recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Lleida o, a la seva elecció, el que correspongui al seu domicili, si aquest radica en la
circumscripció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci, de conformitat amb
l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Si opteu per interposar el recurs de reposició potestatiu no podreu interposar un recurs
contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva
desestimació per silenci.
Tot això sens perjudici de que pugueu interposar qualsevol altre recurs que estimeu més
convenient al vostre dret.

La secretària,
Esther Garrido Hernández
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