EDICTE
Es fa públic que per Decret de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Balenyà de data 15 de
maig de 2015, s’ha dictat el que segueix:
“Decret núm. 144/15
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/a repartidor/a de propaganda i de comunicacions municipals, i en compliment del
que estableixen les bases de selecció,
Atès que el 8 de maig de 2015 es va dictar decret aprovant la llista provisional
d’admesos i exclosos, composició del tribunal i celebració de les proves, i que ha
transcorregut el termini màxim per subsanar els defectes de les sol·licituds,
HE RESOLT:
Primer- Aprovar la relació definitiva, per ordre alfabètic, d’aspirants admesos i exclosos
a la convocatòria del concurs lliure per la contractació d’un/a repartidor/a de
propaganda i de comunicacions municipals, personal laboral temporal, que queda de
la manera següent:
A) Aspirants admesos, condicionat a l’acreditació efectiva del coneixement de llengua
catalana durant l’entrevista:
Cognoms i nom
Arjona Acedo, Manel
Cámara Ocaña, María Ángeles
Canales Alcázar, Jezabel Marcela
Durán Sánchez, Elías Isaías
El Marraki El Hajjami, Ouiam
Fuentes Mena, Lorena
García Medrano, Lisandro
García Villena, Yolanda
González Martínez, Sara
Ibáñez Marín, Jesús
Liébana Álvarez, María Carmen
Medina Balbín, Antoni
Palou Bubé, Antoni Maria Claret
Pérez Crespo, Nancy
Señé Viñets, Guillem
Tió i Lleonart, Josep
Valledeoriola Conejo, Maria Antònia

B) Aspirants exclosos de la convocatòria
Cognoms i nom
Romero Gómez, Jonatan

No ha subsanat defecte en termini
(mancava DNI compulsat)

Segon.- Ratificar el Tribunal qualificador que ha de jutjar i decidir l'esmentat procés
selectiu estarà integrat pels següents membres:
-Presidenta: Janina Nuño Romero, serveis socials de la Mancomunitat Intermunicipal
Voluntària La Plana. Substituta: Pilar Viñas i Codina, administrativa de l’Ajuntament.
-Vocal i secretari: Jordi Tena i Galindo, secretari interventor de l’ajuntament.
Substituta: Aurora Muñoz Begara, administrativa de l’ajuntament i representant
sindical.
-Vocal: Mary Arrebola Santana, Tècnica del Servei de Desenvolupament Local.
Substitut: Fina Catot Ginesta, administrativa de l’Ajuntament.
Tercer.- En cas de no existir cap reclamació ni recusació per les causes previstes als
articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, contra els seus membres, el
Tribunal qualificador es constituirà el proper dia 19 de maig de 2015 a les 9:00 hores a
l'Ajuntament de Balenyà. L'inici de celebració de les proves serà el mateix dia 19 de
maig a les 10:00 hores a la seu indicada.
Quart.- Disposar la publicació de la present resolució al tauler d’anuncis de
l'Ajuntament i a la pàgina web, així com la publicació dels successius anuncis.”
Balenyà, 15 de maig de 2015
L’alcaldessa,
Anna Magem i Marsó,

