EDICTE
Es fa públic que per Decret de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Balenyà de data 25 de
maig de 2015, s’ha dictat el que segueix:
“Decret núm. 156/15
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 de
dos taquillers, 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 de dos taquillers,
personal laboral temporal, quedant de la manera següent:
A) Aspirants admesos:
Cognoms i nom
Aaloli, Aimad
Al Moussati, Abderrazak
Durán Sánchez, Elías Isaías
El Khamlichi Imahda, Sanae
El Marraki El Hajjami, Ouiam
González Martínez, Sara
Liébana Álvarez, María Carmen
Maymouni Lamhamdi, Amina
Medina Balbín, Antoni
Palou Bubé, Toni
Señé Viñets, Guillem
Vila Valls, Jordina
B) Aspirants exclosos de la convocatòria:
Cognoms i nom
Medrano Cuevas, Sergio
Sarmiento Suárez, Arantxa Rita

Motiu
No ha acreditat estar inscrit en Servei de
Desenvolupament Local
No ha acreditat estar inscrit en Servei de
Desenvolupament Local

En cas de no formular-se cap reclamació i/o al·legació contra la llista provisional
d'admesos i exclosos, en el termini de cinc 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 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.- 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:
Presidenta suplent:

Sra. Mary Arrebola Santana
Sra. Mariona Mauri Pardo

- Tres vocals, que seran funcionaris/àries de carrera o personal laboral de les
administracions públiques, o altres experts sense aquesta condició, i tres suplents. 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: Sr. Josep Musach Serrat
Suplent: Sr. Josep Febrer Arisa
Vocal Titular: Sra. Janina Nuño Romero
Suplent: Sra. Aurora Muñoz Begara
Vocal Titular: Sra. Fina Catot Ginesta
Suplent: Sra. Mercè Clotet Bonsfills
- Un secretari/ària, amb veu i vot, que serà un/a empleat/da de la corporació, i un/a
suplent.
Secretari titular de la Corporació: Sr. Jordi Tena i Galindo
Suplent: Sra. Pilar Viñas i Codina
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 2 de juny de 2015 a les 11.00 hores a
l'Ajuntament de Balenyà. L'inici de celebració de les proves serà el mateix dia 2 de
juny a les 11.00 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.”
Balenyà, 25 de maig de 2015
L’alcaldessa,
Anna Magem i Marsó,

