
ANUNCI DE L’ACTA DE L’ENTREVISTA, VALORACIÓ DE MÈRITS I RESULTAT FINAL 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.

En relació a 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, i segons es desprèn de l’Acta emesa per l’òrgan qualificador de data 6 de 
setembre de 2018, s’informa:

1. Es fan públics els resultats del l’entrevista personal, que forma part de la fase de 
concurs del procés, i que són els següents:

Núm. Registre 
Entrada

Darreres 3 
xifres DNI

Resultat entrevista 
personal

26748 820B 6
26802 000G 5
26944 786B 1
27146 107B 3
27646 244L 1

2. Es fan públics els resultats de la valoració de mèrits, que forma part de la fase de 
concurs del procés, i que són els següents:

Núm. Registre 
Entrada

Darreres 3 
xifres DNI

Valoració de 
mèrits

26748 820B 6,9
26802 000G 6,3
26944 786B 0
27146 107B 6
27646 244L 1,2

3. Es fa públic el resultat final del procés de selecció, sumatori de la fase d’oposició  i de la 
fase de concurs, que és el següent:

Núm. Registre 
Entrada

Darreres 3 
xifres DNI

Puntuació
final
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26748 820B 33,90
26802 000G 38,30
26944 786B 16,00
27146 107B 33,00
27646 244L 17,20

4. Es fa públic el resultat final del procés de selecció, ordenat de major a menor 
puntuació, que és el següent:

Núm. Registre 
Entrada

Darreres 3 
xifres DNI

Ordre de 
Puntuació

26802 000G 1

26748 820B 2

27146 107B 3

27646 244L 4

26944 786B 5

5. A la vista de què s’ha efectuat tot el procediment, l’òrgan qualificador proposa a 
l’òrgan competent, la contractació del primer aspirants de la llista per ordre de 
puntuació, per a la cobertura d’un lloc de treball vacant d’auxiliar de ràdio adscrit al 
Departament de Comunicació de l’Ajuntament de Calafell, i així mateix, proposa 
l’aprovació de la borsa de treball d’auxiliars de ràdio, per ordre de puntuació en el 
procés de selecció, que és:

Núm. Registre 
Entrada

Darreres 3 
xifres DNI

Ordre de 
Puntuació

26802 000G 1

26748 820B 2

27146 107B 3

27646 244L 4

26944 786B 5

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, 13 de setembre de 2018
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La secretària de l’òrgan qualificador
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