AJUNTAMENT DE CALAFELL

ANUNCI

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES A LA
CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU MITJANÇANT CONCURS D’UN/A FORMADOR/A
EN INFORMÀTICA A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SOC, PREVIST AL PROGRAMA DX01 ACTUACIONS PROFESSIONALS “ALFABETITZACIÓ DIGITAL PER A LA RECERCA DE
FEINA” EN EL MARC DEL PROJECTE TREBALL ALS BARRIS TTB-075/17.

Per decret d’alcaldia núm. 2687/2018 de 15 de juny de 2018, s’aprova el llistat de
persones admeses i excloses de la convocatòria mitjançant concurs d'un/a formador/a en
informàtica a càrrec de la subvenció del SOC, previst al programa DX-01 actuacions
professionals "Alfabetització digital per a la recerca de feina" en el marc del projecte
Treball als Barris TTB-075/17, segons consta als annexos 1 i 2.

PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA: BOPT número 88, de 8 de maig de 2018.

PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES: Del 9 al 23 de maig de 2018, ambdós inclosos.

En data 23 de maig de 2018 es presenta una oferta d’ocupació de caràcter genèric a
l’Oficina de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya amb número 09/2018/015677
(base 6.4 de l’Ordre de bases EMO/225/2014, de 22 de juliol).

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 de les persones aspirants
admeses i excloses es publicaran només amb els tres últims números del NIF i la lletra, al
tauler d’anuncis de la Corporació i demés llocs previstos a les bases.

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 1

15/06/2018 SECRETARI

A partir de l’oferta genèrica d’ocupació el SOC ens deriva 4 candidatures.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

d5c42a5add1240acbd8cf08ee1204b48001

Url de validació

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

Tanmateix, va manifestar que les persones aspirants admeses que no han acreditat
degudament estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català (C1) 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’aquest anunci.
Seguidament, va manifestar que tot el personal aspirant admès té la nacionalitat
espanyola, per tant resten exempts de realitzar el segon exercici de la fase d’oposició,
corresponent a la prova de castellà.
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Per últim, tal i com consta al punt 5 del document de bases, es concedirà un termini de 5
dies, a comptar de l’endemà de la seva publicació, per a formular esmenes i possibles
reclamacions, que en tot cas nomes es referiran als defectes que s'hagin produït respecte
la sol·licitud, el document identificatiu i l’exempció de les proves de llengua.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

d5c42a5add1240acbd8cf08ee1204b48001

Url de validació

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

ANNEX 1
LLISTAT DE PERSONES ADMESES
DNI/NIE

Núm. registre o núm. oferta SOC

885N

Oferta 09/2018/015677

230E

Oferta 09/2018/015677

235Q

Sol·licitud 2018/19920

736S

Oferta 09/2018/015677

705S

Sol·licitud 0114/2645/2018

532E

Oferta 09/2018/015677

ANNEX 2
LLISTAT DE PERSONES EXCLOSES
CAP

ANNEX 3

DNI/NIE

Núm. registre o núm. oferta SOC

885N

Oferta 09/2018/015677

230E

Oferta 09/2018/015677

235Q

Sol·licitud 2018/19920
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PERSONES EXEMPTES DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

d5c42a5add1240acbd8cf08ee1204b48001

Url de validació

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

736S

Oferta 09/2018/015677

705S

Sol·licitud 0114/2645/2018

532E

Oferta 09/2018/015677

ANNEX 4
PERSONES NO EXEMPTES DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ
CAP

La qual cosa és fa pública pel coneixement general
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El Secretari
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