ANUNCI DEL LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES EN LA
CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D’UN LLOC DE TREBALL D’ARQUITECTE, EN
RÈGIM DE FUNCIONARI INTERÍ, ADSCRIT A L’ÀREA DE TERRITORI, MOBILITAT I
TRANSPORT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL; I
RECTIFICACIÓ D’ERRORS MATERIALS DE LES BASES APROVADES

Per Decret del tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Interns núm. 858 de data 3 de febrer
de 2021, es va resoldre rectificar l’error material detectat a la base setena “3er. Exercici.
Prova pràctica”, ja que on diu:
“...relacionats amb les funcions, atribucions i comeses pròpies de la plaça objecte de la
convocatòria, a fi i efecte d’avaluar la competència tècnica de la persona candidata.”,
ha de dir:
“...relacionats amb el temari i les funcions, atribucions i comeses pròpies de la plaça
objecte de la convocatòria, a fi i efecte d’avaluar la competència tècnica de la persona
candidata.”
I l’error material detectat a la base novena “Valoració del concurs-oposició”, ja que a
l’apartat a) on diu “40 punts” ha de dir “20 punts”, i a l’apartat b) on diu “20 punts” ha
de dir “10 punts”.
Publicant-se aquestes rectificacions d’error material per al coneixement general, al BOPT i
DOGC.
Tanmateix va aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses en la
convocatòria del concurs-oposició lliure per a la cobertura d’un lloc de treball d’arquitecte,
en règim de personal funcionari interí, adscrit a l’Àrea de Territori, Mobilitat i Transport de
l’Ajuntament de Calafell, i creació d’una borsa de treball, 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.
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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’aquesta resolució.
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A més, i atès que totes les persones aspirants admeses, tenen la nacionalitat espanyola, no
és necessari realitzar el 2n exercici, corresponent a la prova de llengua castellana.
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: 15 de febrer de 2021
Hora: 10 hores
Lloc: Videotrucada
I també, convocar a les persones aspirants admeses en el procés, per a la realització del 3r
exercici, corresponent a la prova pràctica, i fixar el dia, l’hora i lloc que s’assenyala a
continuació:
Data: 18 de febrer de 2021
Hora: 10:30 hores
Lloc: Centre Cívic Montse Civit (Pl. del Port s/n, Edif. G, 1a pl., Segur de Calafell)
Informant a més 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 i s’exposen al públic les llistes aprovades 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.
Alhora que informa 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

Núm. Registre
Entrada
29955
30245
30840
30975

Codi
publicació
9088
6215
7613
6686
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LLISTAT D’ADMESOS
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31480
31482
31966
31981
31987

0142
0046
0223
8080
9011

ANNEX 2
LLISTAT D’EXCLOSOS
Núm. Registre
Entrada
30847
31183
31427
31953

Codi
publicació
8495
7095
1221
6421

Motiu/s
d’exclusió
1
1
1
1

1) 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
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No hi ha cap.

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

Calafell, a la data de la signatura electrònica

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 1

04/02/2021 SECRETARI

El secretari
Alexandre Pallarès Cervilla
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