
ANUNCI DE L’ACTA DELS RESULTATS DEL 5È EXERCICI DEL PROCÉS SELECTIU, PEL 
SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ 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 2017-
2019, 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 6 de febrer de 2019, s’informa:

1. De l’assistència a la realització del 5e exercici, corresponent a la prova pràctica, de les 
persones aspirants:
`

Núm. Registre 
Entrada

Darreres 3 
xifres DNI ASSISTÈNCIA

34431 640K NO
34572 567R SI
34803 114E SI
34845 348E SI
34863 144Y NO
35052 877Q SI
35391 563K SI
35491 245N SI

2. Dels resultats del 5è exercici, corresponent a la prova pràctica, que són els següents:

TOTAL 
Puntuació

APROVAT 
SI/NO

Aspirant 1 5,5 SI
Aspirant 2 3,20 NO
Aspirant 3 5,10 SI
Aspirant 4 6 SI
Aspirant 5 7,40 SI
Aspirant 6 3,60 NO

Es recorda què, d’acord amb les bases aprovades, per superar aquesta prova cal 
obtindre una puntuació mínima de 5 punts.

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

Codi Segur de Validació 4566121d67864179ae7e28549efad7c3001

Url de validació http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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3. Recordar a les persones aspirants que han superat el 5è exercici que disposen de 5 dies 
hàbils, a comptar des de l’endemà d’aquest anunci, per a la presentació de la 
documentació acreditativa dels mèrits avaluables, mitjançant la corresponent instància.

4. Informar a les persones aspirants que l’acte d’obertura pública dels sobres 
corresponents al 5è exercici, corresponent a la prova pràctica, d’assistència voluntària, 
serà:

Data: 20 de febrer de 2019
Hora: A les 12:45 hores
Lloc: Departament de Secretaria, Pl. Catalunya núm. 1, Calafell (poble)

5. Convocar a les persones aspirants que han superat el 5è exercici, a la realització de les 
entrevistes personals, en franges de 10 minuts, segons el detall següent:

Data: 20 de febrer de 2019
Hora: A partir de les 13:00 h.

ASPIRANT HORA
1 13:30
3 13:40
4 13:50
5 14:00

Lloc: Departament de Secretaria, Pl. Catalunya núm. 1, Calafell (poble)

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.

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

La secretària de l’òrgan qualificador

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