Ajuntament de Xerta

EDICTE
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 256 de data 6 de novembre de 2017 en relació a la constitució
d’una borsa de treball de personal laboral temporal, peó de serveis, grup AP (equivalent al grup
professional AP de personal funcionaris) per poder cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre
tipus de contingència temporal s’ha resolt:
“Primer. L’aprovació de la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses per prendre
part en les proves selectives per a constituir la borsa de treball per cobrir una plaça de peó de serveis
com a personal laboral temporal.
Admesos:
1er. Cognom
RODRIGUEZ
MOLA
ARASA
BOUHRAOUA
CASES
ALCOVERRO
FORNOS
PERALES
SUBIRATS
Exclosos:
Cap

2n. Cognom
PINO
PONS
IBAÑEZ
BOUAZZA
PEGUEROLES
FALCO
VAQUE
VIVANCOS
FERRERES

Nom
GIANNI
JOAN
DAVID
MOHAMMED
JUAN FRANCISCO
IVAN
MANEL
RAFAEL
IVAN

DNI
#####778-S
#####024-N
#####106-W
#####346-M
#####311-E
#####906-W
#####363-N
#####468-N
#####468-N

Les persones aspirants disposes d’un termini de deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci al tauler d’edicte de la corporació per presentar les reclamacions que
creguin oportunes adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pgut produir en la llista provisional
de persones aspirants admeses i excloses.
Igualment tant les persones aspirants excloses com les omeses per no figurar en la llista provisional
poden sol·licitar dins d’aquest mateix termini esmena dels defectes que hagin motivat la seva
exclusió o l’omissió en la llista provisional.
En cas que no es presenti cap al·legació, s’entendrà definitiva aquesta llista de persones aspirants
admeses i excloses sense necessitat de nova resolució.
Segon. L’aprovació de la relació provisional de persones aspirants que han de realitzar la prova
d’acreditació de coneixements de llengua catalana i castellana en el nivell exigit per la qual
s’estableix el mateix règim de publicitat i consulta indicat a l’apartat anterior.
a) Aspirants que han de fer la prova de català:
1er. Cognom
RODRIGUEZ
MOLA
ARASA
BOUHRAOUA
CASES
ALCOVERRO

2n. Cognom
PINO
PONS
IBAÑEZ
BOUAZZA
PEGUEROLES
FALCO

Nom
GIANNI
JOAN
DAVID
MOHAMMED
JUAN FRANCISCO
IVAN

DNI
#####778-S
#####024-N
#####106-W
#####346-M
#####311-E
#####906-W
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FORNOS
PERALES

VAQUE
VIVANCOS

MANEL
RAFAEL

#####363-N
#####468-N

b) Aspirants que han de fer la prova de castellà:
Cap.
Tercer. El nomenament del Tribunal qualificador. Actuarà com a Secretaria, la que ho es de la
corporació, la Sra. Roser Guinart Subirats.
President titular
Vocal 1 titular
Vocal 2 titular

Mireia Villamayor i Forcada (administrativa)
Ariadna Serrano Icart (administrativa)
Bruno Sancho i Bravo (peó)

Manifestar als aspirants que poden promoure recusació dels membres del tribunal en els supòsits i
pels tràmits que es recullen als articles 23 i 24 de la llei 40/2015 de 1 d’octubre de 2015, de Règim
Jurídic del Sector Públic.
Quart. L’assenyalament de la data de constitució del Tribunal i d’inici de les seves actuacions, per a
la qual hauran de ser convocats les persones aspirants admeses al procés de selecció i que hagin de
fer el primer exercici d’acreditació de coneixements de llengua catalana, per al qual es sol·licitarà al
Consorci de Normalització Lingüística un tècnic:
Data: 27 de novembre de 2017
Hora: 9:00
Lloc: Oficines municipals (Plaça Major, 13 de Xerta)
Les persones aspirants convocades per a les proves hauran de comparèixer amb el DNI i bolígraf de
color blau.
I l’únic aspirant que no ha de realitzar la prova de català, el Sr. Ivan Subirats Ferreres haurà de
comparèixer a les 11:30 a les oficines municipals proveït també del corresponent DNI.
Cinquè. Determinar l’ordre d’actuació de les persones aspirants en les proves que es puguin realitzar
conjuntament s’iniciarà amb l’aspirant el primer cognom del qual comenci per la lletra “Q”. En cas
que no existeixi cap persona aspirant el cognom de la qual comenci per la lletra “Q” l’ordre
d’actuació s’iniciarà per aquelles el primer cognom de les quals comenci per la lletra “R” i així
successivament
Sisè. La publicació d’aquesta Resolució es farà al tauler d’anuncis de la corporació.
Indicant que contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar de del dia següent de la seva publicació.
Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia, en
el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva darrera publicació.”
Xerta, 7 de novembre de 2017
L’alcalde- President
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