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ANUNCI 

 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2/2017 de data 9 de gener de 2017, en 
relació al procediment selectiu per a la contractació d’un/a dinamitzador/a 
juvenil, i creació d’una borsa de treball, s’ha resolt el següent: 
 
PRIMER: Aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos d’entre els aspirants 
que han presentat sol·licitud per prendre part en el procés selectiu per a la 
contractació d’un/a dinamitzador/a juvenil i constitució d’una borsa de treball, 
així com aquells que han d’acreditar els coneixements de llengua catalana 
exigits a la convocatòria: 
 
ADMESOS: 
COGNOM I NOM DNI 
Assens Reig, Tam 703 S 
Behncke de Alberdi, Sara Mònica 180 W 
Canaldas Salvadó, Montserrat  204 J 
Castro Alonso, Raquel  434 Q 
Cubero Liarte, Eduard  551 A 
Fité Martínez, Altaïr  169 W 
Ramis Forcades, Betsabet  893 N 
Pellejà Sanz, Sílvia  011 Z 
Tayant Martínez, Maria Francesca 580 L 

 
EXCLOSOS: 
COGNOM I NOM  DNI MOTIU 
Francisco Rabascall, Montserrat  090 G Falta formació acadèmica 

requerida  
Miranda Galindo, Gemma  509 E Falta formació acadèmica 

requerida   
 
ASPIRANTS ADMESOS QUE HAN D’ACREDITAR EL NIVELL DE CATALÀ: 
Behncke de Alberdi, Sara Mònica 180 W 

 
Aquesta llista s’exposa a l’e-Tauler municipal. I aquesta publicació substitueix la 
notificació individual als interessats.  
 
SEGON: Data, hora i lloc de realització de les proves: 
 

- Els aspirants admesos que han d’acreditar els coneixements de català 
exigits a la convocatòria queden convocats el dia 16 de gener de 2017, a 
les 9:00 hores, per a la realització de la prova específica de 
coneixements de llengua catalana, a l’Ajuntament de Montbrió del Camp. 

- La resta d’aspirants i els admesos que superin la prova específica de 
coneixements de llengua catalana, queden convocats el mateix dia 16 
de gener de 2017, a les 9:30 hores, per a la realització de la fase 
d’oposició, a l’ajuntament de Montbrió del Camp.  
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TERCER: El tribunal qualificador es constituirà el proper dia 16 de gener de 
2017, a les 8:30 hores. La composició del tribunal és la determinada en la base 
setena de les que regeixen aquest procés selectiu, que va ser publicada a l’e-
Tauler de data 18 de novembre de 2016. 
 
QUART: NOTIFICAR aquesta resolució als membres del tribunal i procedir a la 
PUBLICACIÓ d’aquesta convocatòria en l’e-Tauler municipal, la qual cosa 
substitueix la notificació personal als interessats. 
 
CINQUÈ: Contra 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 de la seva publicació. 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 
davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des 
del dia següent de la seva publicació. 
 
 
Montbrió del Camp, 9 de gener de 2017. 
 
La secretària interventora. 
 
 
 
 
 
 
M. Luisa Muley Sales. 
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