
 

EDICTE

Per resolució de l’alcaldia de data 9 de setembre de 2016,  es va aprovar el  llistat 
definitiu  d’admesos  i  exclosos  de  la  primera  convocatòria  de  Plans  d’Ocupació 
2016-2017 i d’acord amb les bases i fent ús de les atribucions que em confereix la 
legislació vigent, per la present

RESOLC,

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

NIF
3960-Q 9008-Q 3870-S
9766-J 6766-K 2223-F
1231-J 1745-Z 9741-A
9640-C 4953-D 9415-S
6794-H 2229-F 1893-S
2134-N 2575-H 8218-E
4530-P 6485-X 9270-T
7360-L 1616-H 3405-S
5378-A 8466-A 1419-M
1959-Q 4711-G 7035-D
9980-G 7516-Q 8394-J
0166-V 5861-X

Persones Excloses 

NIF
8697-X, 6907-T,  2156-P, 8337-M per no estar inscrit a l’Oficina de treball Municipal.
1003-F, per superar els ingressos mensuals.
1819-L, 0674-L, 2645-Z, per haver participat en un Pla d’Ocupació en els últims dos 
anys.
1114-P,  0179-T,  0621-N,  2535-D,5069-K,  7997-C,6585-R,  0662-F,  8358-T,  4235-N, 
9566-E, 6298-A per manca de documentació.

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: Sílvia Torres Benach
Suplent: Ventura Gallart Segalà
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 Vocal: Lluís Canals Pol·lina
Suplent: Carme Rodríguez Gallardo

 Vocal: Beatriz Berganza Tomé
Suplent: Àlex Llorens Llurba

 Secretari: Carlos Rodríguez Sánchez de Prados
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,  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.  Les  persones aspirants  declarades  admeses,  són  convocades  per  a  la 
realització  d’una entrevista personal, d’acord amb la data, l’hora i el lloc que s’indiquen 
a continuació:

Data:  13 de setembre de 2016,  aspirants de la A-F (cognoms de Ait  Idir  a 
Fuente).  

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

Data: 14 de setembre de 2016,  aspirants de la F-Z (cognoms de Gabarri  a 
Vélez). 

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

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

Cinquè.  Autoritzar  el  canvi  de  dia  d’entrevista  sol·licitat  per  l’aspirant  amb  DNI 
3870-S, per tal que pugui realitzar-la el dia 13 de setembre de 2016

Sisè. L’actuació de les persones aspirants en la prova s’iniciarà per cita acordada pel 
tribunal qualificador.

Sete.  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.

L’Alcalde

Óscar Sánchez Ibarra

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER LA PERSONA QUE HI FIGURA AL 
MARGE

Constantí, 12 de setembre de 2016
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