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 de
dos taquillers, i en compliment del que estableixen les bases de selecció,

HE RESOLT:
Primer- Aprovar la relació definitiva, per ordre alfabètic, d’aspirants admesos i exclosos
a la convocatòria del concurs lliure per la contractació de dos taquillers, personal
laboral temporal, quedant de la manera següent:
A) Aspirants admesos:
Cognoms i nom
…, amb DNI. 3394984F.
…, amb DNI: 48048576N.
…, amb DNI: 37292977H
…, amb DNI: 47958795T.
…, amb DNI: 53414188T.

B) Aspirants exclosos de la convocatòria:
Cognoms i nom
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:

- Un/a president/a que serà un/a empleat/da públic/a de la corporació, i un/a suplent.

Presidenta titular:

Sr. Josep Febrer Arisa

Presidenta suplent:

Sr. Josep Musach Serrat

- Un vocal, que sera funcionari/ària de carrera o personal laboral de les
administracions públiques, o altres experts sense aquesta condició, i un suplent. En
tots els casos, caldrà que compleixin els requisits de professionalitat i d’imparcialitat
per poder formar part d’un òrgan de selecció

Vocal Titular: Sra. Mariona Mauri Pardo
Suplent: Sra. Aurora Muñoz Begara

Vocal Titular i secretari: Sra. Miriam Menéndez Galceran
Suplent: Sra. Mercè Clotet Bonsfills.

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 jurídic del sector públic contra
els seus membres, el Tribunal qualificador es constituirà el proper dia dilluns 29 de
maig de 2017 a les 9.30 hores a l'Ajuntament de Balenyà. L'inici de celebració de les
proves serà el mateix dia 29 de maig a les 10 hores.

Quart.- Disposar la publicació de la present resolució al tauler d’anuncis de
l'Ajuntament, tal com estableix les bases de la convocatòria. Els successius anuncis es
publicaran al tauler d’anuncis de l'Ajuntament.

