
 

EDICTE

Assumpte: Llistat definitiu de persones admeses i exclosos al Pla d’Ocupació 
Municipal. Convocatòria 2018-2019. Plaça encarregat

Per decret de l’alcaldia 29/2018, de data 10 de gener de 2018, respecte al procés de 
selecció  de la  plaça d’encarregat  inclosa en els  Plans d’Ocupació  Municipal,  anys 
2018-2019, s’ha resolt el següent:

Primer.- Aprovar la llista definitiva 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

5809-A

Persones Excloses

- Per haver superat el nivell d’ingressos exigit a la convocatòria 

DNI: 5793-F 

- Per manca de documentació

DNI: 4529-F / 4367-E  /  2238-P

Segon.-  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: 17 de gener de 2017
Hora: 9.30 hores
Lloc: Sala de plens de l’edifici de l’Ajuntament de Constantí (carrer Major, número 27 – 
Constantí).

Tercer. Les persones aspirants declarades admeses i que superin la prova de català 
seran convocades per a la realització de l’entrevista d’acord amb la data, l’hora i el lloc 
que s’indiquen a continuació: 

Data: 18 de gener de 2017
Hora: 13 hores
Lloc:  Sala de reunions a la tercera planta de l’edifici  de l’Ajuntament  de Constantí 
(carrer Major, número 27 – Constantí).

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

Quart.   Designar  als membres de la comissió de valoració que d’acord amb les 
bases de la convocatòria seran els següents:

 



 

President/a: Ignacio Río Santos 
Vocals: Lluís Canals Pol.lina

Montserrat Salgado Sugrañes
Montserrat Franquès Gil

Secretari/a:     Celia Maria Villa Sánchez

Cinquè.- Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat 
amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i 8, 45 i  
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, es podrà interposar un dels recursos següents:

a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte recorregut  (tret que es tracti  d’un acte dictat per delegació, cas en el  qual 
correspondrà la resolució a l’òrgan delegant), en el termini d’un mes, a comptar des 
del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació.

La interposició del recurs, excepte en els casos en els que una disposició estableixi 
el contrari, no suspendrà l’execució de l’acte impugnat, de conformitat amb el que 
disposa l’article 117 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Si transcorregués un mes des del dia següent  al de la interposició del recurs de 
reposició  sense  que  aquest  hagi  estat  resolt,  podrà  entendre  que  ha  estat 
desestimat i interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Tarragona.

b)  Recurs  contenciós  administratiu  davant  del  Jutjat  Contenciós Administratiu  de 
Tarragona, dins del  termini  de dos mesos comptats des del  dia següent  al  de la 
recepció d’aquesta notificació. 

En cas d’optar pel recurs potestatiu de reposició no es podrà interposar el recurs 
contenciós administratiu fins que aquell no sigui resolt expressament o s’hagi produït 
la seva desestimació per silenci administratiu.

Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estimi procedent.

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.

Així ho disposa i signa l’alcalde.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER LA PERSONA QUE HI FIGURA AL 
MARGE

Constantí, a la data de la signatura
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