
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 20/2019   APROVANT LA RELACIÓ D’ADMESOS I EXCLOSOS 
AL PROCÉS SELECTIU PER DOS SOCORRISTES AQUÀTICS EN RÈGIM LABORAL PER LA 
PISCINA MUNICIPAL DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Vista  la  convocatòria  i  les  bases  específiques  per  a  la  convocatòria  per  la  contractació  de  2 
Socorristes aquàtics en règim laboral, pel sistema de concurs-oposició per la piscina municipal de 
Guardiola de Berguedà.

Vistes les sol·licituds presentades.

En ús de les facultats que m’han estat legalment atribuïdes,

DECRETO

PRIMER.- Aprovar la relació d’admesos i exclosos provisional elevada a definitiva 

ADMESOS

2019 – E – RC - 172

2019 – E – RC - 177

SEGON.-  Convocar les  persones aspirants admeses  que seguidament es detallen el dia  3 de 
juny  de  2019  a  l’hora  que  s’indica  en  el  quadre  annex  a  les  dependències  de  l’Agència  de 
Desenvolupament del Berguedà, situades al carrer Lluis Millet 33 – 08600 Berga, per la realització 
de l’entrevista.

REGISTRE HORA

2019 – E – RC - 172 09:30

2019 – E – RC - 177 08:30

TERCER.- Designar ells membres del Tribunal Qualificador, que es constituirà per:

President/a: Elisabeth Benitez Vilajuana
Secretari/a: Gemma Simon Simon
Vocals titulars: Anna Ribas Manubens

QUART.- Publicar a la web de l’Ajuntament i de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit, si aquests actes decideixen directament o indirectament els fons de  
l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a  
drets i  interessos legítims, els interessats podran interposar potestativament,  recurs de reposició davant l'Alcaldia en el  
termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació. El termini màxim per dictar i notificar la  
resolució del recurs serà d’un mes en cas contrari, s’haurà d’entendre desestimat d'acord amb els arts. 123, 124 i 24.1 de la  
Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament recurs  
contenciós administratiu d'acord amb l'article 46.1 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
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administrativa (LJCA), en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant  
els Jutjats contenciosos administratius de Barcelona,d'acord amb el que preveu l'article 8 de la Llei esmentada.

Contra  les  resolucions definitives  i  els  actes de tràmit  del  Tribunal,  per  tractar-se  d'òrgans dependents  de  l'Alcaldia  -  
Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de  
continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i  interessos legítims, els interessats  
podran interposar en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, recurs d'alçada  
davant de l'alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini  
sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1  
d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La qual cosa decreto i signo a Guardiola de Berguedà, a 30 de maig de 2019

Josep Lara Tristante

Alcalde
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