
 

EDICTE

Assumpte: Llistat provisional d’admesos i exclosos de la convocatoria i proves 
de  selección  per  la  provisió  en  règim d’interinatge  de  la  plaça  de  tècnic  en 
administración general adscrita a l’àrea de secretaria 

Identificació de l’expedient:
Expedient número: 3054/2016
Àrea Gestora: RRHH
Interessats: Tercers
Procediment: Selecció de personal 
Data d’inici: 7 de novembre de 2016 

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

De data 29 de desembre de 2016, per la qual s’aprova el  llistat provisional de les 
persones admeses i excloses, el nomenament del tribunal qualificador i la data de les 
proves del procés 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

4347-A
7301-T
3577-R
9967-E
2824-N
1262-Z
7048-L
1088-B
6327-R
6217-Q
4075-Q
2892-K
1208-Y
3441-M
8151-Q
5240-M
1339-N
5158-M
9735-Z

Persones excloses
NIF    6542 – V 

 



 

Per no haver presentat la titulació requerida a la convocatòria (Base 2.d))

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: Ignacio Río Santos
Suplent: Baldomero Rovira López

 Vocal: Francisco José Pueyo Gracia
Suplent: Carmen Vuelta Santín

 Vocal: Héctor Ripoll Avante
Suplent: Jaume Borja Carles

 Vocal: Joan Plana Sola
Suplent: Xavier Fàbregas Minguillón

 Vocal:  Josep Gómez Belluga
Suplent: Jordi Granell March 

 Secretària: Ventura Gallart Segalà
Suplent: Carlos Rodríguez Sánchez de Prados

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. 

 

http://www.constanti.cat/
http://www.constanti.cat/


 

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 23 i  24 de la Llei  40/2015, d’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. Convocar a l’aspirant amb DNI 9735-Z, que no ha acreditat estar en possessió 
del certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana (Certificat C 
– coneixements de nivell de suficiència de català), al Primer exercici. Coneixement de 
llengua en la data, l’hora i el lloc que s’indiquen a continuació:

     Data: 18 de gener de 2017
     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-pràctica, d’acord amb la data, l’hora i el 
lloc que s’indiquen a continuació:

     Data: 18 de gener de 2017
     Hora: 11.00 hores
     Lloc: Biblioteca Municipal de Constantí, Plaça de l’Hospital, s/n, 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 “A”.

Setè.  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 45 
de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions públiques.

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, en el dia d’avui, de la qual cosa jo, com a secretària  
accidental en dono fe.

DOCUMENT  SIGNAT  ELECTRÒNICAMENT  PER  LES  PERSONES  QUE  HI 
FIGUREN AL MARGE

Constantí, a la data de la signatura
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