
ANUNCI DE L’ACTA DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR DEL RESULTAT DEL 3R EXERCICI DEL 
PROCÉS SELECTIU 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

En relació a la convocatòria del procés selectiu 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 segons es desprèn de l’Acta emesa per l’òrgan 
qualificador de data 18 de febrer de 2021, s’informa:

1. Que han assistit a la realització de 3r exercici, corresponent a la prova pràctica, les 
següents persones aspirants:

Núm. Registre 
Entrada

Codi 
publicació Assistència

29955 9088 SI
30245 6215 SI
30840 7613 SI
30975 6686 SI
31480 0142 NO
31482 0046 SI
31966 0223 SI
31981 8080 NO
31987 9011 SI

2. Que el resultat del 3r exercici, corresponent a la prova pràctica, de les persones 
aspirants que han assistit, és el següent:

Núm. Aspirant Puntuació

7 3

6 19,60

5 10,50

8 6,95

4 8,50

9 5,50

3 9,40

Es recorda què, d’acord amb les bases aprovades, per superar aquesta prova cal 
obtenir una puntuació mínima de 10 punts.

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

Codi Segur de Validació 8574875a86c9408488e914a1818126dc001

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


3. Recordar a les persones aspirants que han superat el 3r exercici que disposen de 10 
dies naturals, a comptar des de l’endemà d’aquest anunci, per a la presentació de la 
documentació acreditativa dels mèrits avaluables, mitjançant la corresponent instància.

4. Informar que l’acte d’obertura dels sobres, que és públic però no d’obligada 
assistència, serà com segueix:

Data: 8 de març de 2021
Hora: A les 10:00 hores
Lloc: Centre Cívic Montse Civit (Pl. del Port s/n, Edif. G, 1a pl., Segur de Calafell)

5. Que es convoca a les persones aspirants que s’han personat i, han aprovat amb una 
nota mínima de 10 o superior el tercer exercici, per a la realització de l’entrevista 
personal de la fase de concurs, segons el següent detall:

Dia: 8 de març de 2021
Hora:

Num. Aspirant Hora

6 11:00

10 11:15

Lloc: Centre Cívic Montse Civit (Pl. del Port s/n, Edif. G, 1a pl., Segur de Calafell)

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.

La secretària de l’òrgan qualificador

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

Codi Segur de Validació 8574875a86c9408488e914a1818126dc001

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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