AJUNTAMENT DE BALSARENY

ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE BALSARENY SOBRE EL LLISTAT D'ADMISSIÓ I
DESIGNACIÓ DE TRIBUNAL DINS LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ
INTERINA, DE CARÀCTER TEMPORAL, D’UNA PLAÇA D’EDUCADOR/A SOCIAL
Per decret d’alcaldia de data 23 de maig 2018 es va resoldre aprovar provisionalment la
llista de persones admeses i excloses, així com la designació del tribunal que ha de
qualificar les proves de la convocatòria pública per a la provisió interina, de caràcter
temporal, d’una plaça d’educador/a social, adoptant els següents acords:
“ Per decret d’alcaldia de data 20 de març de 2018 es va aprovar la convocatòria pública per a la
provisió interina, de caràcter temporal, d’una plaça d’educador/a social.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds cal procedir, d’acord amb les bases que regulen la
convocatòria, a l’aprovació provisional de la relació de persones admeses i excloses i a la
determinació dels membres del tribunal qualificador.
La resolució aprovant la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos cal que es publiqui al tauler
d’edictes de l’ajuntament i les persones interessades disposaran d’un termini de 10 dies per a la
presentació de reclamacions; cas que no se’n presentin la llista provisional s’elevarà automàticament
a definitiva, en cas contrari, l’alcalde disposarà d’un termini de 30 dies per resoldre-les, transcorregut
el qual sense dictar-se la resolució pertinent s’entendran desestimades.
Per tot això,
RESOLC:
PRIMER: Aprovar provisionalment les següents llistes d’aspirants admesos/es i exclosos/es a la
provisió del lloc de treball d’educador/a social:
Persones admeses:
Número Registre
1-2018-001624-1
1-2018-001627-1
1-2018-001648-1
1-2018-001437-1
1-2018-001414-1
1-2018-001456-1
1-2018-001558-1
1-2018-001363-1
1-2018-001403-1
No hi ha persones excloses.
SEGON: Constituir el tribunal qualificador del procediment selectiu amb els següents membres:
Presidenta: senyora Dolors Mor Altarriba
Suplent: senyora Montserrat Perarnau Portell
Vocal: senyor Víctor Durán Olmos
Suplent: senyor Julio Cirbian Borrego
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Vocal: senyor Jordi Sellarés Poch
Suplent: senyora Immaculada Puertas Manzano
Vocal: senyora Joana Almansa Rodriguez
Suplent: senyor Josep Soler Moreno
Secretari: senyor Josep Alfons Montraveta i Torrebadella
Suplent: senyora Montserrat Sensat Borràs
L’abstenció i recusació dels membres dels Tribunals s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i 24
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
TERCER: Disposar la publicació de la present resolució al tauler d’anuncis de l’ajuntament i al web
municipal (www.balsareny.cat) i concedir a les persones interessades un termini de 10 dies hàbils, a
comptar des de l’endemà de la data de publicació, per tal que les persones interessades puguin
presentar les reclamacions que considerin adients. Transcorregut el termini de deu dies sense que es
formuli cap al·legació, aquesta resolució esdevindrà definitiva.”

Balsareny, 23 de maig de 2018
L’alcalde, Isidre Viu i Payerols
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