
ANUNCI LLISTAT PROVISIONAL PERSONAL ADMÈS I EXCLÒS PER LA CREACIÓ D’UNA 
BORSA DE TREBALL DE CONSERGES POLIVALENTS DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL

Per Decret d’Alcaldia número 5197, de data 19 de desembre de 2017, es va prendre la 
resolució que a continuació es transcriu:

“
1. L’òrgan competent per resoldre sobre aquesta matèria és la Junta de Govern Local.

2. Rectificar l’error material detectat en la base 8.a) sobre la descripció que fa referència 
al nivell de català de la Direcció General de Política Lingüística, ja que quan diu “nivell 
elemental” ha de dir “nivell bàsic”.

3. Desestimar les sol·licituds de convalidació de la prova de català formulada per les 
aspirants amb identificador número 688P i número 312Q,  per no complir amb el 
requisit establert a la base 8.a) apartat 2, ja que no han obtingut plaça en un procés 
selectiu a l’Ajuntament de Calafell, ni superat la prova de català en un altre procés de 
la mateixa oferta pública d’ocupació.

4. Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses en la convocatòria 
per a la selecció, pel sistema de concurs-oposició lliure, per a la creació d’una borsa de 
treball, a fi d’establir un procediment àgil, per cobrir substitucions o vacants de llocs de 
treball de conserges polivalents de l’Ajuntament de Calafell, segons consta en l’Annex 
1 i Annex 2 d’aquesta resolució.

Per tal de donar compliment a les exigències de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, les llistes completes certificades de les 
persones aspirants admeses i excloses es publicaran només amb el núm. de registre 
d’entrada en aquesta Corporació, i els tres últims números del NIF i la lletra, al tauler 
d’anuncis de la Corporació i demés llocs previstos a les bases.

5. Manifestar que les persones aspirants admeses que no han acreditat degudament estar 
en possessió del certificat de nivell bàsic de català (A2) de la Secretaria de Política 
Lingüística o equivalent o superior, resten obligades a la realització de l’esmentada 
prova, que correspon al primer exercici de la fase d’oposició segons les bases 
aprovades, i que són les relacionades en l’Annex 4, i les exemptes de realitzar-la són les 
relacionades a l’Annex 3 d’aquesta resolució.

6. Publicar i exposar al públic les llistes aprovades en aquesta resolució, d’acord amb 
l’establert a les bases de la convocatòria, al BOPT i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web 
de l’Ajuntament (www.calafell.cat), substituint la notificació a les persones 
interessades, de conformitat amb el que disposa l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i es 
concedirà un termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació 
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d’aquesta resolució al BOPT, per possibles reclamacions i/o recusacions o abstencions 
dels membres de l’òrgan qualificador.

7. Considerar què, tant les persones aspirants excloses com les omeses, per no figurar en 
la llista de persones admeses ni en la d’excloses, disposen d’un termini de 10 (deu) dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la resolució en el 
BOPT, sens perjudici de la seva publicació en els demés llocs previstos a les bases, per a 
esmenar els defectes que hagin motivat la seva no admissió o l’omissió simultània en la 
llista esmentada. En cas que no es presentés cap al·legació, esdevindran definitives 
aquestes llistes d’admesos i exclosos.

8. Donar compte als departaments de Recursos Humans, i d’Intervenció i Tresoreria 
Municipals, i informar al Comitè d’Empresa, a la Junta de Personal i a les seccions 
sindicals, per al seu coneixement i als efectes escaients.

ANNEX 1

LLISTAT D’ADMESOS

Núm. 
Registre 
Entrada DNI
36957 305C
36999 071G
37057 698Q
37258 545M
37420 320Q
37473 138X
37595 697N
37711 250Y
37747 891E
37764 444B
37860 576S
37939 688P
38035 558W
38265 089Z
38398 288L
38403 514F
38415 626F
38429 921M
38554 961Q
38575 883M
38581 575C

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació ffa7fe098a174e1486ab3734d39bd353001

Url de validació http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Si
gn

at
ur

a 
1 

de
 1

A
le

xa
nd

re
 P

al
la

rè
s 

C
er

vi
lla

04
/0

1/
20

18

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=ffa7fe098a174e1486ab3734d39bd353001


38603 520L
38796 124P
38819 929B
38825 982A
38840 892F
38874 143E
38888 774R
38937 312Q
38988 959F
39024 709M
39028 764Y
39031 005Y
39033 986B
39037 073P
39044 162M
39057 289F
39066 383M
39102 875K
39104 592B
39163 558J
39170 553R
39183 349H
39226 058X
39232 768K

ANNEX 2

LLISTAT D’EXCLOSOS

Núm. 
Registre 
Entrada DNI

Motiu/s 
d’exclusió

37372 061R 1
37609 457H 1
39204 273X 1

1) Per incompliment de la base quarta: no aportar justificant de pagament de drets 
d’examen, ni certificat d’exempció de pagament.

ANNEX 3
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EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ

Núm. 
Registre 
Entrada DNI
36957 305C
37057 698Q
37711 250Y
37747 891E
38265 089Z
38398 288L
38429 921M
38581 575C
38603 520L
38796 124P
38825 982A
38888 774R
38988 959F
39024 709M
39028 764Y
39031 005Y
39033 986B
39037 073P
39044 162M
39066 383M
39104 592B
39183 349H

ANNEX 4

NO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ

Núm. 
Registre 
Entrada DNI

Motiu/s de no 
exempció

36999 071G 1
37258 545M 1
37420 320Q 1
37473 138X 1
37595 697N 1
37764 444B 1
37860 576S 1
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37939 688P 1
38035 558W 1
38403 514F 1
38415 626F 1
38554 961Q 1
38575 883M 1
38819 929B 1
38840 892F 1
38874 143E 1
38937 312Q 1
39057 289F 1
39102 875K 1
39163 558J 1
39170 553R 1
39226 058X 1
39232 768K 1

1)  No aporta el certificat de nivell elemental de català (A2) de la Direcció General de 
Política Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent o superior.”

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

El secretari
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