Vista l’acta del dia 6 de maig de 2022 del Tribunal del procés de selecció de
la plaça, el President del Consell, per Decret del dia 26 de maig de 2022, ha
nomenat Secretari del Consell Comarcal del Pallars Jussà, en règim de
funcionari interí, amb efectes del dia 1 de juny de 2022, el Sr. Vicenç
Mitjana Rabasa, amb DNI 52306****.
Contra l’esmentat acord, que posa fi a la via administrativa podeu
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós
administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des del dia
següent al de la recepció de la notificació, de conformitat amb el que
estableixen els articles 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa.
Potestativament podeu interposar prèviament recurs de reposició, davant la
presidència del Consell Comarcal en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la publicació d’aquest anunci, de conformitat amb el que
estableix l’article 114 i 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Si transcorre el termini d’un mes a comptar del dia següent al de la data
d’interposició del recurs de reposició, sense que hagi estat dictada i
notificada resolució expressa, el recurs de reposició s’entendrà desestimat i,
en aquest cas, podeu interposar recurs contenciós administratiu en el
termini de 6 mesos a comptar des del dia següent al de la data en què
presumptament s’hagi desestimat el recurs de reposició.
No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que cregueu
adient.

Tremp, Pallars Jussà, 27 de maig de 2022.
El president, Josep M. Mullol Miret
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