EDICTE
Es fa públic que per Decret de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Balenyà de data 23 de juny
de 2016, s’ha dictat el que segueix:
“Decret núm. 171/16
ANNA MAGEM i MARSÓ, Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament de Balenyà
Atès que ha finalitzat el termini per a la presentació de sol·licituds per a concórrer a la
convocatòria per a la provisió en règim d’interinatge, per sis mesos, d’una plaça de
vigilant/a municipal i que d’acord amb el que estableixen les bases aprovades, en data
21 de juny de 2016 es va aprovar per decret 170/16 la llista d’admesos i exclosos, la
composició del tribunal i la data i lloc de realització de les proves.
Atès que s’ha rebut una nova sol·licitud, presentada dins de termini, correspon ampliar
la llista d’admesos.

HE RESOLT:
Primer- Aprovar el llistat modificat d’aspirants admesos i exclosos, per ordre alfabètic,
relatiu a la convocatòria del concurs oposició lliure per a la provisió en règim interí
d’una plaça de vigilant/a municipal interí/na, quedant de la manera següent:

A) Aspirants admesos:
Cognoms i nom
Ajdir Lenti, Abdelaziz
Fernández Nasple, Imma
Fuentes Jurado, Josep
Masramon Riera, Màrius
Massaguer Rosés, Daniel
Nevado Expósito, Roberto Tomás
Núñez Lozano, Rubén
Puga Gómez Francesc
Úbeda González, José
B) Aspirants exclosos:
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 i a la pàgina web,
s’entendrà elevada a definitiva publicant-se, també, al tauler d’anuncis de l’ajuntament
i a la pàgina web municipal. En cas de què 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 de què se n’accepti alguna, es procedirà a elaborar una nova llista d'admesos i
exclosos i a notificar-ho als interessats.
Segon.- Disposar la publicació de la present resolució a la pàgina web municipal i al
tauler d’anuncis de l’ajuntament, tal com estableix les bases de la convocatòria. Els
successius anuncis es publicaran a la pàgina web municipals i al tauler d’anuncis de
l’ajuntament.”
Balenyà, 23 de juny de 2016
L’alcaldessa,
Anna Magem i Marsó,

