
 

EDICTE

Identificació de l’expedient:
Expedient número: 2113/2016
Àrea Gestora: Recursos Humans
Interessats: Tercers
Procediment: Borsa de treball 
Data d’inici: 19 de juliol de 2016 

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 1003/2016

De 10 de novembre 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 convocatoria.

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 procés selectiu de l’esmentada convocatòria:

Persones admeses

NIF

1888-D 7584-C 5357-S
2270-T 7295-B 0003-W
6104-A 2980-E 5199-C
5880-E 6764-J 8020-W
Persones excloses
No n’hi ha.

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 
adreçades  a  esmenar  els  defectes  que  s’hagin  pogut  produir  en  la  llista  de  les 
persones aspirants admeses i excloses.
 
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.

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 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).

 

http://www.constanti.cat/


 

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 José Pueyo Gracia
Suplent: Carmen Vuelta Santín

 Vocal: Montserrat Pena Domingo
Suplent: Tomás Prados Molina

 Vocal: Ignacio Río Santos
Suplent: Carlos Rodríguez Sánchez de Prados

 Vocal: Montserrat Franquès Gil
Suplent: Elisabet Alonso García

 Vocal: Mariano Quesada Domínguez
Suplent: Montserrat Franquès Torrents

 Secretari:  Maria José Pintor Ardil
   Suplent: Òscar Papiol Sierra

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 hàbils, quan hi concorrin les circumstàncies que 
preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic.

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 han de realitzar el Primer exercici. 
Coneixement de la llengua catalana, per no haver acreditat documentalment el requisit 
d’estar en possessió del nivell de català exigit (nivell C1) són les següents:

DNI

1888-D 7584-C 7295-B
0003-W 6764-J

Les quals estan convocades a la data, hora i lloc que s’indiquen a continuació:

Data:     24  de novembre de 2016 
Hora: 09:00 hores
Lloc: Saló de Plens de l’Ajuntament, C/Major, 27  - 43120 - Constantí

 

http://www.constanti.cat/


 

Cinquè. Determinar que no hi ha cap persona aspirant que hagi de realitzar la prova 
de llengua castellana, del Primer exercici. Coneixement de llengua, ja que totes les 
persones aspirants han acreditat tenir la nacionalitat espanyola.

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

Data:    24  de novembre de 2016
Hora: 11:00 hores
Lloc: Saló de Plens de l’Ajuntament, C/Major, 27  - 43120 - Constantí.

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

Seté.- L’entrevista personal es concretarà segons decideixi el tribunal qualificador.

Vuitè.  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 “A”.

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

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

Onzè.  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.

DOCUMENT  SIGNAT  ELECTRÒNICAMENT  LA  PERSONA QUE  HI  FIGURA AL 
MARGE

Constantí, a la data de la signatura.
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