
ANUNCI DE L’ACTA DEL RESULTAT FINAL DEL PROCÉS PER A LA SELECCIÓ URGENT 
D’UN/A TÈCNIC/A D’IMMIGRACIÓ AMB ADSCIPCIÓ AL DEPARTAMENT DE QUALITAT DE 
VIDA DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL

En relació a la convocatòria del procés per a la selecció urgent d’un/a tècnic/a 
d’immigració  amb adscripció al departament de Qualitat de Vida de l’Ajuntament de 
Calafell, i segons es desprèn de l’Acta emesa per l’òrgan qualificador de data 10 de 
desembre de 2018, s’informa:

1. Es fan públics els resultats de l’entrevista personal, la qual, segons les bases d’aquesta 
convocatòria, es valora fins a un màxim de 6 punts, i que són els següents:

Núm. Registre 
Entrada

Darreres 3 
xifres DNI

Valoració entrevista 
personal

40574 594F Exclosa
40836 463F 3
41073 230E 5

2. Es fan públics els resultats de la valoració de l’experiència professional, la qual, segons 
les bases d’aquesta convocatòria, es valora fins a un màxim de 4 punts, i que són els 
següents:

Núm. Registre 
Entrada

Darreres 3 
xifres DNI

Resultat experiència 
professional

40836 463F 0
41073 230E 1,75

3. Es fa públic el resultat final del procés de selecció, sumatori de l’entrevista personal i la 
valoració de l’experiència professional, que és el següent:

Núm. Registre 
Entrada

Darreres 3 
xifres DNI

Puntuació
final

40836 463F 3
41073 230E 6,75

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

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

Codi Segur de Validació c05ffd936d9743b1940c54694f2079ba001

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

Darreres 3 
xifres DNI

Ordre de 
Puntuació

41073 230E 1
40836 463F 2

Contra aquest acta de l’òrgan qualificador les persones interessades poden interposar 
al·legacions o reclamacions davant el president de la Corporació a partir d’aquesta 
publicació al tauler d'anuncis de conformitat amb allò que disposa l'article 112 i següents 
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.

La secretària de l’òrgan qualificador
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