
ANUNCI DE L’ACTA DE L’ENTREVISTA, VALORACIÓ DE MÈRITS I RESULTAT FINAL 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 
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 22 de febrer de 2019, s’informa:

1. El dia 8 de febrer de 2019, la persona aspirant amb les darreres 3 xifres del DNI 348E, 
presenta instància electrònica amb número de registre d’entrada ENTRA-2019-4497, 
en la que sol·licita el resultat correcte del cinquè exercici de la fase d’oposició. El dia 28 
de febrer 2019, ha estat atesa la petició esmentada. Se li han donat les explicacions 
pertinents i no hi hagut cap modificació al respecte.

2. 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

34572 567R 3
34845 348E 1
35391 563K 2
35491 245N 4

3. 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

34572 567R 1,3
34845 348E 1,15
35391 563K 4,2
35491 245N 1,9

4. 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 Darreres 3 Puntuació
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Entrada xifres DNI final

34572 567R 23,48
34845 348E 21,55
35391 563K 30,28
35491 245N 27,10

5. 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

35391 563K 1

35491 245N 2

34572 567R 3

34845 348E 4

6. A la vista de què s’ha efectuat tot el procediment, l’òrgan qualificador proposa a 
l’òrgan competent, la contractació del primer aspirant de la llista per ordre de 
puntuació, 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 així mateix, proposa l’aprovació de la borsa de treball, per ordre de puntuació 
en el procés de selecció, que és:

Núm. Registre 
Entrada

Darreres 3 
xifres DNI

Ordre de 
Puntuació

35391 563K 1

35491 245N 2

34572 567R 3

34845 348E 4

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.

El secretari de l’òrgan qualificador
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