
ANUNCI DE L’ACTA DELS RESULTATS DEL 1R EXERCICI DEL PROCÉS SELECTIU PER A 
L’ACCÉS, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, DE 8 PLACES D’AGENT DE LA 
POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, INCLOSES A L’OFERTA PÚBLICA 
D’OCUPACIÓ PER A L’ANY 2017 (codi convocatòria: RH/18/003)

En relació a la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició lliure, de 8 
places d’agent de la policia local de l’Ajuntament de Calafell, i segons es desprèn de l’Acta 
emesa per l’òrgan qualificador de data 25 de juliol de 2018, s’informa:

1.- Es fan públics els resultats del 1r exercici, corresponent a la prova de llengua catalana, 
que són els següents:

Núm. Registre 
Entrada DNI ASSISTÈNCIA RESULTATS (APTE/NO APTE)

16107 083F SI NO APTE

16110 264M NO -

16215 746M NO -

17942 571S SI APTE

18276 106L SI NO APTA

18809 889J SI NO APTE

19131 037A NO -

19221 231P SI APTA

19245 401P SI APTA

19251 531A NO -

2.- Es convoca a les persones aspirants que han superat el primer exercici i a les que 
estaven exemptes de realitzar-lo, per a la realització del segon exercici, consistent en una 
prova cultural, segons el següent detall:

Data: 1 d’agost de 2018
Hora: A les 12:00 hores
Lloc: Pavelló poliesportiu “Joan Ortoll”, Pg. de la Unió s/n, Calafell (poble)

Contra aquest acta de l’òrgan qualificador les persones interessades poden interposar 
al·legacions o reclamacions davant el president de la Corporació a partir de l'endemà 
d’aquesta publicació al tauler d'anuncis de conformitat amb allò que disposa l'article 121 
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (LPAC). Tot això, sense perjudici dels recursos procedents al 
final del procediment en via administrativa.

El secretari de l’òrgan qualificador

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

Codi Segur de Validació 2f90fe18913f46b5a168789190ad1d65001

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