ANUNCI
Identificació de l’expedient
APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS EN LA
CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL
PER A COBRIR ELS LLOCS DE TREBALL DE CONDUCTOR/A DE GRUA EN ELS SUPÒSITS DE
SUBSTITUCIONS I/O VACANTS.

Fets
1. El 23 de setembre de 2019, la resolució de la Presidència de CEMSSA núm. 2019/85
va aprovar la convocatòria i les bases especifiques reguladores del procés selectiu per a
la creació d’una borsa de treball per a cobrir els llocs de treball de conductor/a de grua
en els supòsits de substitucions i/o vacants.
2. L’esmentada convocatòria va ser publicada al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de
Calafell, al web municipal i al web de la Regidoria de Treball de l’Ajuntament de
Calafell el 25 de setembre de 2019, a partir del qual s’obria un termini de 7 dies
naturals per a la presentació de sol·licituds per participar en el procés de selecció de
referència.
3. Dins de l’esmentat termini total de presentació de sol·licituds, que finalitzava el 2
d’octubre de 2019, s’ha presentat cinc (5) sol·licituds.
4. El 7 d’octubre de 2019, el vicesecretari de CEMSSA ha emès informe al respecte.
5. El 7 d’octubre de 2019, la resolució de la Presidència de CEMSSA núm. 2019/91 ha
aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos d’aquest procés selectiu.
Legislació aplicable
1. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
2. Llei 6/2018, de 3 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018 (en vigor
per estar en situació de pressupostos prorrogats).
3. Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, de la refosa de l’Estatut dels
Treballadors.
Resolució
Per tot el que s’ha exposat, resolc:
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1. Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria del
procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a cobrir els llocs de treball de
conductor/a de grua en els supòsits de substitucions i/o vacants, segons consta en
l’Annex 1 i Annex 2 d’aquest document.
Per tal de donar compliment a les exigències de la legislació de protecció de dades de
caràcter personal, les llistes completes certificades d’aspirants d’admesos i exclosos
publicaran només el número de registre d’entrada i els tres últims números del NIF i la
lletra, al tauler d’anuncis de la Corporació i demés llocs previstos a les bases.
2. Manifestar que els/les aspirants admesos que no han acreditat degudament estar en
possessió del certificat de nivell A2 (certificat de nivell bàsic) de la Secretaria de Política
Lingüística o equivalent o superior, resten obligats a la realització de l’esmentada
prova, que correspon al primer exercici de la fase d’oposició segons les bases
aprovades, i que són els relacionats en l’Annex 4, i els exempts de realitzar-la són els
relacionats a l’Annex 3 d’aquesta resolució.
3. Publicar i exposar al públic les llistes aprovades en aquest document, d’acord amb
l’establert a les bases de la convocatòria, al taulell 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 als/a les interessats/des, de conformitat
amb el que disposa l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i es concedirà un termini de 5
dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al taulell
d’anuncis de l’Ajuntament de Calafell, per possibles reclamacions i/o recusacions o
abstencions dels membres de l’òrgan qualificador.
4. Considerar què, tant els aspirants exclosos com els omesos, per no figurar en la llista
d’admesos ni en la d’exclosos, disposen d’un termini de 5 dies naturals, comptats des
de l’endemà de la publicació de l’anunci de la resolució en el taulell d’anuncis de
l’Ajuntament de Calafell, sens perjudici de la seva publicació en els demés llocs
previstos a les bases, per a esmenar els defectes que hagin motivat la seva no admissió
o l’omissió simultània en la llista esmentada. En cas que no es presentés cap al·legació,
esdevindran definitives aquestes llistes d’admesos i exclosos.
ANNEX 1 - LLISTAT D’ADMESOS
Número Registre
d’entrada
29.522
29.789
29.792

Codi
Identificació
306B
309V
226Q
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ANNEX 2 - LLISTAT D’EXCLOSOS
Número
Registre
d’entrada
29.207
29.662

Codi
Motiu
Identificació d'exclusió
031L
197P

3
1,2,3

(1) No aporta fotocòpia del permís de conduir C1+E.
(2) No aporta fotocòpia del Certificat d'Aptitud Professional (CAP) com a conductor
professional en vigor.
(3) No aportar la fotocòpia del certificat d’escolaritat o equivalent.
ANNEX 3 - EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ
Número Registre
d’entrada

Codi
Identificació

29.789
29.792

309V
226Q

ANNEX 4 - NO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ
Número Registre
Codi
d’entrada
Identificació
29.207
29.522
29.662

031L
306B
197P

Motiu de
no
exempció
1
1
1

(1) No aporta cap tipus de certificat
La qual cosa, de conformitat amb les Bases específiques de la convocatòria, s’exposa al
públic per a general coneixement.
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Alexandre Pallarès Cervilla
El vicesecretari de CEMSSA
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