ANUNCI
Per Decret del tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Interns núm. 2020/756, de data 6 de
febrer de 2020, s’ha resolt aprovar la llista provisional del personal aspirant admès i exclòs
en la convocatòria per la selecció, mitjançant concurs-oposició, de dos/dues
monitors/monitores, a temps parcial, per a l’execució del projecte “Patis oberts”,
mitjançant nomenament interí per execució de programes de caràcter temporal, i per a la
creació d’una borsa de treball, segons consta en l’Annex 1 i l’Annex 2 d’aquest anunci.
Informar que per donar compliment a les exigències de la LO 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les llistes completes del personal
aspirant admès i exclòs es publicaran només amb el núm. de registre d’entrada en
aquesta Corporació, i els tres últims números del NIF i la lletra, al tauler d’anuncis de la
Corporació i demés llocs previstos a les bases.
Tanmateix, cal manifestar que les persones aspirants admeses que no han acreditat
degudament estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la
Secretaria de Política Lingüística o equivalent o superior, resten obligades a la realització
de l’esmentada prova, que correspon al primer exercici de la fase d’oposició segons les
bases aprovades, i que són les relacionades en l’Annex 4, i les exemptes de realitzar-la són
les relacionades a l’Annex 3; i que les persones aspirants admeses que tenen la
nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als
quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per
Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors, es troben exemptes de
realitzar el segon exercici de la fase d’oposició, corresponent a la prova de castellà i,
queden relaciones a l’Annex 5, i resten obligades a la realització de l’esmentada prova les
relacionades en l’Annex 6 d’aquest anunci.
Alhora, va aprovar la composició de l’òrgan qualificador de les proves, que és el següent:
President:

Titular: Sr. Alexandre Pallarès Cervilla
Suplent: Sra. Mireia Ayats Escarré
Vocals:
Titular: Sr. Iban Alcaraz Corbella
Suplent: Sr. Rafael Andreu Bueren
Secretari/ària: Titular: Sra. Montserrat Bernabeu Aguilar, auxiliar administrativa de la
Corporació
Suplent: Sr. Diego Lorite Garrido, administratiu de la Corporació
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També es va resoldre publicar i exposar al públic les llistes aprovades en aquesta resolució,
d’acord amb l’establert a les bases de la convocatòria, i la composició de l’òrgan
qualificador del procés selectiu, al tauler 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, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques, i es concedirà un termini de 5 dies hàbils, comptats des de
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l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al taulell d’anuncis de la Corporació, per
possibles reclamacions i/o recusacions o abstencions dels membres de l’òrgan qualificador.
Cal considerar què, tant el personal aspirant exclòs com l’omès, per no figurar en la llista
d’admesos ni en la d’exclosos, disposen d’un termini de 5 (cinc) dies hàbils, comptats des
de l’endemà de la publicació de l’anunci de la resolució en el taulell d’anuncis de la
Corporació, 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.
Així mateix, es convoca als membres de l’òrgan qualificador i s’ha fixat el dia, l’hora i lloc
que s’assenyala a continuació per a la seva constitució:
Data: 18 de febrer de 2020
Hora: 9:00 hores
Lloc: Centre Cívic Cinema Iris, c/ Vilamar núm. 21, Calafell (platja)
També es convoca al personal aspirant admès i s’ha fixat el dia, l’hora i lloc que
s’assenyala a continuació per a la realització del tercer exercici de la fase d’oposició, que
correspon a la prova escrita sobre continguts teòrics:
Data: 18 de febrer de 2020
Hora: 9:30 hores
Lloc: Centre Cívic Cinema Iris, c/ Vilamar núm. 21, Calafell (platja)
ANNEX 1

Núm. Registre Entrada

Tres últimes
xifres DNI

1725

475B

2093

656G

2368

144L

2436

982A

2532

987N

2731

943L
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LLISTAT D’ADMESOS
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2802

452K

ANNEX 2
LLISTAT D’EXCLOSOS
Cap
ANNEX 3
EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ
Núm. Registre Entrada

Tres últimes
xifres DNI

1725

475B

2093

656G

2368

144L

2436

982A

2532

987N

2731

943L

2802

452K

ANNEX 4
NO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ
Cap

EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CASTELLÀ
Núm. Registre Entrada

Tres últimes
xifres DNI

1725

475B

2093

656G
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ANNEX 5
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2368

144L

2436

982A

2532

987N

2731

943L

2802

452K

ANNEX 6
NO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CASTELLÀ
Cap
La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

El secretari
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