
ANUNCI DE L’ACTA DEL 4t EXERCICI DEL PROCÉS SELECTIU, PEL SISTEMA DE CONCURS-
OPOSICIÓ LLIURE, PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TREBALLADORS/ES 
SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL

En relació a la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, per a la 
creació d’una borsa de treball de treballadors/es socials de l’Ajuntament de Calafell, i 
segons es desprèn de l’Acta emesa per l’òrgan qualificador de data 5 de setembre de 
2018, s’informa:

1. Es fa pública l’assistència al 4t exercici, corresponent a la prova pràctica, tipus test, 
que és:

Núm. Registre 
Entrada

Darreres 3 
xifres DNI

ASSISTÈNCIA 
SI/NO

22310 918D SI
24636 832E SI
24689 562R SI
24902 684B SI
24971 273Y SI

2. Es fan públics els resultats del 4t exercici, corresponent a la prova pràctica, que són els 
següents:

Número persona 
aspirant NOTA

1 6,75
2 8
3 5,25
4 8
5 5,75

3. Es convoca per a l’obertura de sobres sobre els resultats del 4t exercici, corresponent a 
la prova pràctica, segons el següent detall:

Data: 7 de setembre de 2018
Hora: A les 09:15 hores
Lloc: Centre Cívic Cinema Iris, c/ Vilamar núm. 21, Calafell platja

4. Es convoca al personal aspirant que hagi superar el quart exercici, corresponent a la 
prova pràctica, i fixar el dia, l’hora i lloc que s’assenyala a continuació per a la 
realització de l’entrevista personal de la fase de concurs, segons el següent detall:

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

Codi Segur de Validació 64d06045fa8044d7b63620555dd73863001

Url de validació http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=64d06045fa8044d7b63620555dd73863001


Data: 7 de setembre de 2018
Hora: 

Núm. Registre 
Entrada

Darreres 3 
xifres DNI HORA

22310 918D 09:20
24636 832E 09:30
24689 562R 09:40
24902 684B 09:50
24971 273Y 10:00

Lloc: Centre Cívic Cinema Iris, c/ Vilamar núm. 21, Calafell platja

Contra aquest acta de l’òrgan qualificador les persones interessades poden interposar 
recurs d'alçada davant el president de la Corporació en el termini d'un mes a comptar 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 de poder interposar la 
persona interessada qualsevol altra reclamació que estimi procedent.

Calafell, 5 de setembre de 2018

La secretària de l’òrgan qualificador
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