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 peó, d’un oficial de paleta i d’una persona per a tasques de neteja i manteniment
de jardins i altres, i en compliment del que estableixen les bases de selecció,

HE RESOLT:

Primer- Aprovar la relació provisional, per ordre alfabètic, d’aspirants admesos i
exclosos a la convocatòria del concurs lliure per la contractació d’un peó, d’un oficial
de paleta i d’una persona per a tasques de neteja i manteniment de jardins i altres,
personal laboral temporal, que queda de la manera següent:

A)Aspirants admesos:

Cognoms i nom
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…

B)Aspirants exclosos de la convocatòria sense possibilitat de subsanar defectes:

Cognoms i nom
Cap

En cas de no formular-se cap reclamació i/o al·legació contra la llista provisional
d'admesos i exclosos, en el termini de tres dies hàbils a comptar des de la publicació
de la present resolució en el tauler d’anuncis de l'Ajuntament, s’entendrà elevada a
definitiva publicant-se, també, al tauler d’anuncis de l'Ajuntament. En cas que algun
aspirant presenti un escrit d’esmena i aquest no sigui acceptat per la Presidència de la
Corporació, l’escrit serà considerat com a recurs de reposició, a l’efecte de la possible
via contenciosa administrativa. En cas que se n’accepti alguna, es procedirà a elaborar
una nova llista d'admesos i exclosos.

Segon.- Aprovar la relació provisional, per ordre alfabètic, d’aspirants admesos i
exclosos a la convocatòria del concurs lliure per la contractació d’un peó, d’un oficial
de paleta i d’una persona per a tasques de neteja i manteniment de jardins i altres,
personal laboral temporal, que queda de la manera següent:

A)Aspirants admesos:
…
…
…
…
…

…
…
...
…
…
…

B)Aspirants exclosos de la convocatòria sense possibilitat de subsanar defectes:

Cognoms i nom
Cap

En cas de no formular-se cap reclamació i/o al·legació contra la llista provisional
d'admesos i exclosos, en el termini de tres dies hàbils a comptar des de la publicació
de la present resolució en el tauler d’anuncis de l'Ajuntament, s’entendrà elevada a
definitiva publicant-se, també, al tauler d’anuncis de l'Ajuntament. En cas que algun
aspirant presenti un escrit d’esmena i aquest no sigui acceptat per la Presidència de la
Corporació, l’escrit serà considerat com a recurs de reposició, a l’efecte de la possible
via contenciosa administrativa. En cas que se n’accepti alguna, es procedirà a elaborar
una nova llista d'admesos i exclosos.

Tercer.- 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: Eva Gost Mayans, serveis socials de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària
La Plana.
-Vocal: Josep Febrer Arisa, brigada municipal.
-Secretari: Miriam Menéndez Galceran, secretària interventora de l’ajuntament..

Quart.- 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 9 de maig
de 2017 a les 11h hores a l'Ajuntament de Balenyà. L'inici de celebració de les proves
serà el mateix dia 9 de maig de 2017 a les 12 hores a la seu indicada.

Cinquè.- Disposar la publicació de la present resolució al tauler d’anuncis de
l'Ajuntament , així com la publicació dels successius anuncis.

