
AJUNTAMENT DE CALAFELL

ANUNCI

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES A LA CONVOCATÒRIA 
DEL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR UN LLOC DE TREBALL DE CARÀCTER TEMPORAL DE 
TÈCNIC/A PER DUR A TERME EL PROGRAMA “FEM OCUPACIÓ PER A JOVES” AMB NÚMERO 
D’EXPEDIENT SOC016/17/00030 ADSCRIT AL DEPARTAMENT DE TREBALL. 

Per decret d’alcaldia núm. 4828/2018 de 19 de novembre de 2018, s’aprova el llistat definitiu 
de persones admeses i excloses de la convocatòria del procés selectiu per cobrir un lloc de 
treball de caràcter temporal de Tècnic/a per dur a terme el programa “FEM Ocupació per a 
Joves” amb número d’expedient SOC016/17/00030 adscrit al Departament 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 de les persones aspirants 
admeses i excloses 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.

Tanmateix, va manifestar que totes 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 resten exempts de realitzar 
el primer exercici de la fase d’oposició, corresponent a la prova de català.

Seguidament, va manifestar que tot el personal aspirant admès té la nacionalitat espanyola o 
han acreditat el coneixement de llengua castellana de nivell C2 o superior, per tant resten 
exempts de realitzar el segon exercici de la fase d’oposició, corresponent a la prova de 
castellà.

Es convoca a les persones admeses  per a la realització de l’entrevista personal, corresponent 
a la fase de concurs, segons consta en l’Annex 3 d’aquest anunci.

De tot això es dóna publicitat i s’exposen al públic les llistes aprovades en aquesta resolució, 
d’acord amb l’establert a les bases de la convocatòria, en el 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 a les persones interessades, 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.

ANNEX 1

 LLISTAT D’ADMESOS

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

Codi Segur de Validació a01d6f380cf54794b161fde7990d0d0b001

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=a01d6f380cf54794b161fde7990d0d0b001


Núm 
Registre 
Entrada

Darreres 3 
xifres DNI

38055 913P
38301 740Z
38401 534H
38645 722E
38684 141A
36686 140W
38796 798Z
38811 170H

ANNEX 2

LLISTAT D’EXCLOSOS

Núm 
Registre 
Entrada

Darreres 3 
xifres DNI

Motiu

38165 594F 1
0466E/8703 879P 1

1) No aporta titulació exigida ni experiència en programes o tasques similars.

ANNEX 3

DIA I HORA DE L’ENTREVISTA

Dia: 20/11/2018
Lloc: Masia Vilarenc, Passeig de la Unió, Calafell 

Núm 
Registre 
Entrada

Darreres 3 
xifres DNI

HORA

38055 913P 9:00h
38301 740Z 9:15h
38401 534H 9:30h
38645 722E 9:45h
38684 141A 10:00h
36686 140W 10:15h
38796 798Z 10:30h
38811 170H 10:45h

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

Codi Segur de Validació a01d6f380cf54794b161fde7990d0d0b001

Url de validació http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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La qual cosa es fa pública per a coneixement general. 
Tècnica de treball
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