
ANUNCI LLISTAT DEFINITIU DEL PERSONAL ADMÈS I EXCLÒS EN EL PROCÉS SELECTIU PER 
A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL, EN RÈGIM D’INTERINITAT, D’AUXILIAR DE RÀDIO 
ADSCRIT AL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, I 
CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Per Decret de l’Alcaldia núm. 3680, de data 24 d’agost de 2018, es va resoldre elevar la 
llista definitiva de persones admeses i excloses en la convocatòria del procés selectiu, 
mitjançant concurs-oposició lliure, per a la provisió d’un lloc de treball, en règim 
d’interinitat, d’auxiliar de ràdio adscrit al Departament de Comunicació de l’Ajuntament 
de Calafell, i creació d’una borsa de treball, segons consta en l’Annex 1 i Annex 2 
d’aquest anunci.

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 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, per tant queden exemptes de 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 3 d’aquest anunci. I les relaciones en 
l’Annex 4, corresponent a les persones aspirants no exemptes de la realització de 
l’esmentada prova, que en aquest cas no hi ha ningú.

Alhora 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.

Tanmateix va resoldre aprovar la composició de l’òrgan qualificador de les proves, que és 
el següent:

President/a:
Titular: Sr. Carles Badel Domingo, director de Serveis Jurídics de la Corporació
Suplent: Sra. Cristina Galindo Garza, directora de Recursos Humans de la Corporació

Vocals:
Titular: El/la tècnic/a representant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya
Suplent: El/la tècnic/a representant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya
Titular: Àgueda Subirana Àlvarez, tècnica d'Administració General de la Corporació
Suplent: Antoni Albacete Garzón, arxiver de la Corporació

Secretari/ària, amb veu però sense vot:
Titular: Sra. Maria Vilanova Peña, tècnica auxiliar del Departament de Recursos 
Humans de la Corporació.

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

Codi Segur de Validació 8d6dab11d1694b839b199dfc2d5b752a001

Url de validació http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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Suplent: Sr. Diego Lorite Garrido, administratiu del Departament d'Alcaldia de la 
Corporació

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: 4 de setembre de 2018
Hora: A les 09:00 hores
Lloc: Calafell Ràdio, Plaça Catalunya núm. 31, 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 exercici de la fase d’oposició, que correspon a la 
prova pràctica segons el següent detall:

Data: 4 de setembre de 2018
Hora: A partir de les 09:30 hores:

Núm. 
Registre 
Entrada HORA
26748 09:30
26802 09:45
26844 10:00
26944 10:15
27146 10:30
27387 10:45
27601 11:00
27646 11:30
27680 11:45
27695 12:00
27713 12:15
27718 12:30
27774 12:45

Lloc: Calafell Ràdio, Plaça Catalunya núm. 31, Calafell poble

A més, va convocar a les persones aspirants que han superat el tercer exercici per a la 
realització de l’entrevista personal, corresponent a la fase de concurs, segons el següent 
detall:

Data: 6 de setembre de 2018
Hora: A partir de les 9:15 hores, a concretar.
Lloc: Centre Cívic Cinema Iris, c/ Vilamar núm. 21, Calafell platja

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

Núm. Registre 
Entrada

Darreres 3 
xifres DNI

26748 820B
26802 000G
26844 700C
26944 786B
27146 107B
27387 493A
27601 429Z
27646 244L
27680 504C
27695 202C
27713 197J
27718 366N
27774 522T

ANNEX 2

LLISTAT D’EXCLOSOS

Cap.
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ANNEX 3

EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ

Núm. Registre 
Entrada

Darreres 3 
xifres DNI

26748 820B
26802 000G
26844 700C
26944 786B
27146 107B
27387 493A
27601 429Z
27646 244L
27680 504C
27695 202C
27713 197J
27718 366N
27774 522T

ANNEX 4

NO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ

Cap.

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

La secretària accidental
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