ANUNCI LLISTAT DEFINITIU DEL PERSONAL ADMÈS I EXCLÒS EN EL PROCÉS SELECTIU PER
A LA CONTRACTACIÓ DE DOS LLOCS DE TREBALL D’INFORMADOR/A TURÍSTIC/A, I PER A
LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2686, de data 15 de juny de 2018, es va resoldre elevar a
definitiva la llista de les persones admeses i excloses d’admesos i exclosos en la
convocatòria per a la contractació temporal, pel sistema de concurs-oposició lliure, de dos
llocs de treball d’informador/a turístic/a, i per a la creació d’una borsa de treball, 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 del personal aspirant admès
i exclòs 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.
Cal 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 els relacionats en l’Annex 4, i les exemptes de realitzar-la són les relacionades a
l’Annex 3 d’aquesta resolució.
Així mateix, les persones aspirants admeses que no tenen la nacionalitat espanyola o no
han cursat els seus estudis primaris, secundaris i/o batxillerat en territori espanyol resten
obligats a la realització d’una prova per demostra un coneixement adequat del castellà,
tant en l’expressió oral com en l’escrita, que correspon al segon exercici de la fase
d’oposició segons les bases aprovades, i que són les relacionades en l’Annex 6, i les
exemptes de realitzar-la són les relacionades a l’Annex 5 d’aquesta resolució.

President:

Titular: Sra. Cristina Galindo Garza
Suplent: Sr. Antoni Albacete Gascón

Vocals:

Titular: Sra. Assumpció Verge Inglés
Suplent: Sra. Àgueda Subirana Álvarez

Vocals:

Titular: Sra. Imma Ortiz Guirao
Suplent: Sra. Assumpció Verge Inglés

Secretari, amb veu però sense vot:
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Tanmateix va resoldre aprovar la composició de l’òrgan qualificador de les proves, que és
el següent:

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

78dfa4bf02734a3c9f4adcc68c714c1c002

Url de validació

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

Titular: Sra. Maria Vilanova Peña
Suplent: Sra. Beatriz Colet Hiraldo
Alhora va resoldre convocar als membres de l’òrgan qualificador i fixar el dia, l’hora i lloc
que s’assenyala a continuació per a la seva constitució:
Data: 20 de juny de 2018
Hora: A les 09:00 hores
Lloc: Departament de Recursos Humans, Pl. Major núm. 5 H, Calafell (poble)
I també convocar al personal aspirant admès i fixar el dia, l’hora i lloc que s’assenyala a
continuació per a la realització del tercer i quart exercici de la fase d’oposició, que
correspon a la prova teòrica i a la prova pràctica:
Data: 20 de juny de 2017
Hora: A les 11:30 hores (3r exercici)
Hora: A les 12:45 hores (4t exercici)
Lloc: Centre Cívic Cinema Iris, c/ Vilamar núm. 21, Calafell (platja)
D’aquesta resolució es dóna publicitat al 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 als/a les interessats/des, 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 d’aquesta resolució, per possibles
recusacions o abstencions dels membres de l’òrgan qualificador.
A més, informar que la resta de concurs-oposició previst a les bases de la convocatòria, i
els anuncis successius relatius al dia, hora i lloc de celebració de les mateixes s’anunciaran
per l’òrgan qualificador en el moment de la finalització de cada prova. Cas contrari, es
publicarà al tauler d’anuncis de la Corporació i al web municipal, el dia i hora en que es
farà, juntament amb la qualificació de la prova realitzada.

ANNEX 1
LLISTAT D’ADMESOS
Darreres 3
xifres DNI
132A
200B
499G
914Q
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Núm. Registre
Entrada
19711
20679
20889
20891
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ANNEX 2
LLISTAT D’EXCLOSOS
Núm. Registre
Entrada
19590
20401

Darreres 3
xifres DNI
705V
160K

Motiu
d’exclusió
1
1

1) Per incompliment de la base 5.5: Manca del justificant de pagament dels drets
d’examen o certificat d’exempció del seu abonament.

ANNEX 3
EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ
Núm. Registre
Entrada
19711
20679
20889
20891

Darreres 3
xifres DNI
132A
200B
499G
914Q

ANNEX 4
NO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ
Cap.

ANNEX 5
EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CASTELLÀ
Darreres 3
xifres DNI
132A
200B
499G
914Q
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ANNEX 6
NO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CASTELLÀ
Cap.

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.
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El secretari
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