
 

EDICTE

Assumpte:  Llistat  provisional  d’admesos  i  exclosos  de  la  Borsa  de  treball 
d’Agent de la Policia Local.

Identificació de l’expedient:
Expedient número: 906/2015
Àrea Gestora: Recursos Humans
Interessats: Tercers
Procediment: Borsa de treball 
Data d’inici: 20 d’octubre de 2015

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

De 20 de gener de 2016, per la qual s’aprova la llista provisional de persones admeses 
i excloses de les que han presentat sol·licitud per participar en el procès selectiu de 
l’esmentada convocatòria.

Primer.- Aprovar la llista provisional 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 procès selectiu de l’esmentada convocatòria:

Persones admeses
NIF
4042-Y 6679-H 7668-L 1361-Q 2228-D
6507-M 7134-Q 0166-T 7679-Z 6630-W
2966-A 8761-R 3116-Y 5855-R 1678-C
9431-A 9642-Z 9690-C 7336-Q 9734-L
8078-K 0689-X 7443-K 7226-Q 7896-Q
3246-S 2255-S 7838-B 8052-L 2270-T
5545-Q 2990-N 8799-F 3344-H 5983-E
9387-W 6167-J 4950-N 1085-J 7603-C
8469-E 4648-Z 2653-D 7408-Y 9434-J
2554-M 3854-T 5660-A 2639-W 0769-M
1078-A 7860-P

Persones excloses
NIF

5785-P, per no haver abonat la taxa de drets d’examen.
3911-H, per no tenir el DNI en vigor.
0181-E, per no haver abonat la taxa de drets d’examen.
7612-A, per no haver abonat la taxa de drets d’examen.

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  les  reclamacions  que  creguin  oportunes 

 

http://www.constanti.cat/


 

adreçades  a  esmenar  els  defectes  que  s’hagin  pogut  produir  en  la  llista  de  les 
persones  aspirants  admeses  i  excloses  o  per  adjuntar  la  documentació  que  es 
requereix a l’apartat “2. Condicions dels aspirants” i a l’apartat “3. Sol·licituds”.

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.-  Els  anuncis  successius  a  aquesta  convocatòria  es  publicaran  a  la  seu 
electrònica i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.

Quart.- Aquesta resolució no és susceptible de ser reconeguda per tractar-se d’un 
acte de tràmit no qualificat.

Cinquè. Exposar  el  llistat  provisional  al  tauler  d’anuncis de la  corporació i  al  web 
corporatiu. D’aquesta manera es substitueix la notificació a les persones interessades, 
de conformitat amb el que disposa l’article 60 de la Llei 30/1992.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER LES PERSONES QUE FIGUREN 
AL MARGE

Constantí, a la data de la signatura.
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