
ANUNCI DEL LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES EN LA 
CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS/QUES DE 
PROGRAMA/ PROSPECTORS/ES, EN L’ÀMBIT DE LA FORMACIÓ I L’OCUPACIÓ, DINS DE 
LES POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ SUBVENCIONABLES PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE 
CATALUNYA I/O ALTRES ENTITATS PÚBLIQUES, AMB ADSCRIPCIÓ A LA REGIDORIA DE 
CULTURA I OCUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL

Per Decret d’Alcaldia núm. 236 de data 11 de gener de 2021, es va resoldre aprovar les 
llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses en la convocatòria del concurs-
oposició lliure per a la creació d’una borsa de treball de tècnics/tècniques de programa / 
prospectors i prospectores, en l’àmbit de la formació i l’ocupació, dins de les polítiques 
actives d’ocupació subvencionables pel Servei d’Ocupació de Catalunya i/o altres entitats 
públiques, amb adscripció a la Regidoria de Cultura i Ocupació de l’Ajuntament de 
Calafell, segons consta en l’Annex 1 i Annex 2 d’aquest anunci.

Per tal de donar compliment a les exigències de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, les 
persones aspirants, seran nomenats amb les 4 xifres de les posicions tercera a sisena del 
seu DNI/NIF, així com el número de registre d’entrada a l’Ajuntament de la sol·licitud per 
participar en el procés, al tauler d’anuncis de la Corporació i demés llocs previstos a les 
bases.

Tanmateix va 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 d’aquest anunci.

Alhora, va acordar convocar als membres de l’òrgan qualificador i fixar el dia, l’hora i lloc 
que s’assenyala a continuació per a la seva constitució: 

Data: 20 de gener de 2021
Hora: 09:30 hores
Lloc: Centre Cívic Cinema Iris (carrer Vilamar, 21, Calafell)

I a les persones aspirants admeses que han de realitzar el 3r exercici, corresponent a la 
prova pràctica, i fixar el dia, l’hora i lloc que s’assenyala a continuació: 

Data: 20 de gener de 2021
Hora: 10:30 hores
Lloc: Centre Cívic Cinema Iris (carrer Vilamar, 21, Calafell)

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

Codi Segur de Validació c9ecf588d4274350b788508389941f24001

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

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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Tanmateix, acorda informar que les dates, hora i lloc de la realització de les diferents fases 
del concurs-oposició previstes a les bases de la convocatòria, seran fixats per l’òrgan 
qualificador i els seus anuncis publicats al tauler d’anuncis de la Corporació i al web 
municipal.

De tot això es dóna publicitat 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 a les persones interessades, 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.

A més, cal informar que la qualificació de les diferents fases del concurs-oposició previst a 
les bases de la convocatòria, es publicaran al tauler d’anuncis de la Corporació i al web 
municipal, mitjançant el corresponent anunci emès per l’òrgan qualificador.

ANNEX 1

LLISTAT D’ADMESOS

Núm. Registre Entrada Codi publicació
32084 0057
32264 6786
32445 4960
32603 7218
32632 7581
32860 1129
32890 7794
32981 6373
33010 7863
33063 8434
33135 1114
33153 0016
33203 2731
33206 4761
33214 1902
33223 4234
33227 9838

ANNEX 2

LLISTAT D’EXCLOSOS
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Codi Segur de Validació c9ecf588d4274350b788508389941f24001

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

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Si
gn

at
ur

a 
1 

de
 1

C
ar

le
s 

Ba
de

l i
 D

om
in

go
11

/0
1/

20
21

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


Núm. Registre Entrada Codi publicació Motiu/s d’exclusió
31311 1118 1
33217 5773 2

1) Per extemporània: sol·licitud presentada fora del termini de presentació 
d’instàncies.

2) Per manca d’acreditació del justificant de pagament dels drets d’examen, o de la 
seva exempció, d’acord amb la base 3.4 i 3.5.

ANNEX 3

EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ

Núm. Registre Entrada Codi publicació
32084 0057
32264 6786
32445 4960
32603 7218
32632 7581
32860 1129
32890 7794
32981 6373
33010 7863
33063 8434
33135 1114
33153 0016
33203 2731
33206 4761
33214 1902
33223 4234
33227 9838

ANNEX 4

NO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ

No hi ha cap.

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

Calafell, a la data de la signatura electrònica
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El secretari accidental
Carles Badel Domingo
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