ANUNCI DE L’ACTA DEL 1R EXERCICI DEL PROCÉS SELECTIU, PEL SISTEMA DE CONCURSOPOSICIÓ LLIURE, PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN/A ADMINISTRATIU/VA DEL
DEPARTAMENT DE QUALITAT DE VIDA DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL

En relació a la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, per a la
per a la contractació d’un/a administratiu/va en règim funcionarial pel projecte de tasques
administratives que atorga el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, dins de l’Addenda temporal del Contracte Programa 20172019, del Departament de Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Calafell, i segons es
desprèn de l’Acta emesa per l’òrgan qualificador de data 11 de desembre de 2018,
s’informa:

1. Es fa pública l’assistència al 1r exercici, corresponent a la prova de llengua catalana,
que és:
Núm. Registre
Entrada
34642
34848
34946
35134
35154
35233
35353
35476

Darreres 3
xifres DNI
847P
466A
941C
200D
646N
841C
630S
002H

ASSISTÈNCIA
SI/NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO

17/12/2018

2. Atès que l’única persona aspirant que assisteix a la realització del 1r exercici acredita
certificació que la eximeix de la seva realització, i que l’òrgan qualificador accepta, no
es fa necessària la realització de la prova de català, procedint la realització del 3r
exercici, corresponent a la prova teòrica

3. Es convoca a les persones aspirants que estaven exemptes de realitzar la prova de
català, per a la realització del 3r exercici, corresponent a la prova teòrica, segons el
següent detall:

Maria Vilanova

Signatura 1 de 1

Data: 19 de desembre de 2018
Hora: A les 13:30 hores
Lloc: Sala Iris del Centre Cívic Cinema Iris, C/ Vilamar núm. 21, Calafell platja

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

1d2640cbb4da44049919c28655065cf1001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

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.

Maria Vilanova

Signatura 1 de 1

17/12/2018

La secretària de l’òrgan qualificador

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

1d2640cbb4da44049919c28655065cf1001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

