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DECRET D’ALCALDIA
ANNA MAGEM I MARSÓ, Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament de Balenyà.
Atès que ha finalitzat el termini per a la presentació d’instàncies per la contractació
d’un paleta de la brigada d’obres municipals, d’un oficial de peó de la brigada d’obres i
d’una persona per a tasques de neteja i manteniment, i en compliment del que
estableixen les bases de selecció,
HE RESOLT:
Primer- Aprovar la relació definitiva, indicant el document nacional d’identitat,
d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria del concurs lliure per la contractació
d’un oficial de peó i d’una persona per a tasques de neteja i manteniment, que queda
de la manera següent:
A)Aspirants admesos:
NIF: 36562801-T, per peó i per neteja.
NIE: X-1413870-Z, per peó.
DNI: 36572353-F, per peó i per neteja
NIE: Y 1448978-S, per peó.
B)Aspirants exclosos
CAP
Segon.- D’acord amb les bases de la convocatòria, el Tribunal qualificador que ha de
jutjar i decidir l'esmentat procés selectiu estarà integrat pels següents membres:
-Presidenta: Mary Arrebola Santana, Tècnica del Servei de Desenvolupament Local.
-Vocal: Josep Febrer Arisa, brigada municipal.
-Secretari: Miriam Menéndez Galceran, secretària interventora de l’ajuntament..
Tercer.- En cas de no existir cap reclamació ni recusació per les causes previstes als
articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim juridic del Sector públic
contra els seus membres, el Tribunal qualificador es constituirà el proper dia 24 de
maig de 2019 a les 08.30 hores a l'Ajuntament de Balenyà. L'inici de celebració de les
proves serà el mateix dia 24 de maig de 2019 a les 9 hores a la seu indicada.
Quart.- Disposar la publicació de la present resolució al tauler d’anuncis de
l'Ajuntament , i a la página web de l’ajuntament.
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