
AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ - ANUNCI

Per decret de l’alcaldia 633/2016 de data 20 de juliol de 2016, s’ha aprovat la llista de 
persones admeses i excloses en el procés de formació de borsa de treball auxiliar de 
biblioteca, amb designació de tribunal i fixació de data d’examen. 

Assumpte:  Llistat  d’ admesos i  exclosos de la Borsa de treball  d’Auxiliar  de 
Biblioteca

Identificació de l’expedient:

Expedient número: 1087/2016
Àrea Gestora: RRHH
Interessats: Tercers
Procediment: Borsa de treball 
Data d’inici: 3 de maig de 2016 

FETS
Per acord de la Junta de Govern Local de data 3 de maig de 2016, s’aprovaren les 
bases i la convocatòria per la formació de borsa del lloc de treball auxiliar de biblioteca 
destinada a cobrir mitjançant contractació temporal, possibles substitucions per baixes, 
vacances  o  necessitats  del  servei  del  personal  de  plantilla  de  l’ajuntament  de 
Constantí.

La convocatòria i les bases van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona (BOPT) núm. 96, de 20 de maig de 2016 i un extracte de la convocatòria al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 7134 de data 3 de juny de 2016.

El dia 1 de juny de 2016 ha finalitzat el termini per presentació de sol·licituds de dita  
convocatòria.

S’ha examinat i revisat la documentació per les persones interessades.

FONAMENTS DE DRET

De conformitat amb les bases de la convocatòria i en virtut de l’article 78 del Decret  
21/1990, de 30 de juliol, pel qual s¡aprova el Reglament de personal al servei de les 
entitats locals, i de l’article 21.1.g), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de les bases del règim 
local.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 
anteriorment esmentada,

RESOLC,

Primer.- Aprovar la llista de les persones aspirants admeses i excloses, amb indicació 
dels motius d’exclusió, de les que han presentat la sol·licitud per a participar en el 
procés selectiu de l’esmentada convocatòria:
Persones admeses 



NIF
DNI

4939-J 1307-P
1599-Z 5408-S
7319-N 5199-C
8619-J 6173-Q
5357-J 5097-X
4289-Y 5792-S
5763-N 3281-B
8125-T 8488-P
3525-H 0041-N
8164-S 7114-L
7681-B 3872-S

Persones excloses

Cap

Les persones aspirants disposen d’un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de 
l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al tauler d’edictes i anuncis oficials de la 
corporació  de  l’Ajuntament  de  Constantí  i  a  la  pàgina  web  corporativa 
http://www.constanti.cat, per a presentar esmenes i possibles reclamacions 

Igualment, tant les persones aspirants admeses com les omeses, per no figurar en la 
llista  provisional  de  persones  admeses  i  excloses,  poden  esmenar  dins  d’aquest 
termini indicat el defecte o defectes que hagin motivat la seva no admissió o l’omissió 
simultània en la citada llista.

S’entendrà que les persones aspirants excloses que no esmenin en el termini indicat el 
defecte o defectes que hagin motivat la seva exclusió desisteixen en la seva sol·licitud.

En cas que no es presenti cap al·legació s’entendrà definitivament aprovada aquesta 
llista de persones admeses i excloses. En qualsevol cas i per tal d’evitar errors i, en el 
cas que se’n produeixin, a fi de possibilitar-ne l’esmena en el termini adequat i en la 
forma escaient, cal que les persones aspirants comprovin fefaentment que no figuren 
en la llista de persones excloses i  que el  seu NIF consta en la llista de persones 
admeses.

Segon.- Les llistes completes i certificades de persones aspirants admeses i excloses 
s’exposen al tauler d’anuncis de la corporació (carrer Major, 27, 43120 Constantí).

Així mateix, les persones aspirants poden consultar la seva situació en aquestes llistes 
a través de l’adreça http://www.constanti.cat, o mitjançant el telèfon 977 520 521.

Tercer.  Aprovar  la  composició  del  Tribunal  qualificador  de  les  proves,  que  és  la 
següent:

- President: Francisco Pueyo Gracia
- Suplent: Carmen Vuelta Santín 



- Vocal: Núria Llebaría Soldevila
- Suplent: Vanesa Vilaseca Figueruelo

- Vocal: Maria Nieves Martorell Lopez
- Suplent: Josepa Escoda i Múrria.

- Vocal: M. Fermina Merchán Bordallo
- Suplent: M. Pilar Lanau Franch

- Vocal: Vanesa Gutiérrez Robles
- Suplent: Ma Carmen Sánchez Cabello 

- Secretaria:Sílvia Torres Benach 
- Suplent: Ventura Gallart Segalà

El tribunal podrà disposar la incorporació de persones assessores especialistes per a 
totes o alguna de les proves, les quals, en l’exercici de la seva funció, actuaran amb 
veu, però sense vot. 

Els membres d’aquesta Comissió es poden abstenir i les persones aspirants poden 
recusar-los,  en  el  termini  de  deu  dies,  quan  hi  concorrin  les  circumstàncies  que 
preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú (en endavant Llei 
30/1992).

En  el  cas  que  per  raó  d’abstenció,  de  recusació  o  d’impossibilitat  justificada 
d’assistència algun dels membres del tribunal no pugui assistir-hi, ha de comunicar-ho 
als seus suplents per garantir-ne la presència.

Quart.  Determinar  que  les  persones  aspirants  que  no  han  acreditat  estar  en 
possessió del certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana 
(Certificat C – coneixements de nivell  de suficiència de català), del Primer exercici. 
Coneixement  de llengua es convoquen en la data, l’hora i  el  lloc que s’indiquen a 
continuació: 

Data: 26 de juliol de 2016 
Hora: 9.00 hores 
Lloc: Saló de plens de l’Ajuntament de Constantí, C/Major, 27, 43120 Constantí.

Cinquè.  Les  persones  aspirants  declarades  admeses,  són  convocades  per  a  la 
realització del segon exercici. Prova teòrica, d’acord amb la data, l’hora i el lloc que 
s’indiquen a continuació: 

Data: 26 de juliol de 2016 
Hora: 13.00 hores 
Lloc: Biblioteca Municipal de Constantí,43120 Constantí.

Les  persones  aspirants  s’han  de  presentar  amb  el  Document  Nacional  d’Identitat 
vigent o document equivalent 



Sisè. L’actuació de les persones aspirants en les proves s’ha d’iniciar amb la persona 
aspirant el primer cognom del qual comenci per la lletra “B”.

Seté.  Traslladar  aquesta  resolució  a  tots  els  membres  del  Tribunal  qualificador  i 
exposar-la al  tauler d’anuncis de la corporació. D’aquesta manera se substitueix la 
notificació a les persones interessades, de conformitat amb el que disposa l’article 60 
de la Llei 30/1992.

Si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva 
publicació.  Alternativament,  i  de  forma  potestativa,  es  pot  interposar  recurs  de 
reposició davant l’alcalde-president de l’Ajuntament de Constantí, en el  termini  d’un 
mes a comptar des del dia següent al de la seva publicació.

Constantí, 21 de juliol de 2016

L’alcalde

Oscar Sánchez Ibarra
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