
ANUNCI DEL LLISTAT DEFINITIU DEL PERSONAL ADMÈS I EXCLÒS EN LA CONVOCATÒRIA 
I CRITERIS DE SELECCIÓ URGENT D’UN ENGINYER TÈCNIC ADSCRIT A L’ÀREA DE 
TERRITORI, MOBILITAT I TRANSPORT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL (Codi convocatòria: 
CRITERIS/RH/21/003) 

Per Decret del tinent d’alcalde de Serveis Interns núm. 2968 de data 23 d’abril de 2021, es 
va resoldre aprovar les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses en la 
convocatòria per a la selecció urgent d’un enginyer tècnic adscrit a l’Àrea de Territori, 
Mobilitat i Transport de l’Ajuntament de Calafell per cobrir una baixa per incapacitat 
temporal, segons consta en l’Annex 1 i Annex 2 d’aquesta resolució.

I 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 als 
criteris.

Tanmateix, 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 segons els criteris aprovades, i que 
son les relacionades a l’annex 4, i les exemptes de realitzar-la són les relacionades en 
l’annex 3, d’aquesta resolució.

A més, posar de manifest que tot el personal aspirant admès té la nacionalitat espanyola, 
per tant resten exempts de realitzar el segon exercici dels criteris, corresponent a la prova 
de castellà.

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: 29 d’abril de 2021
Hora: 08:00 hores
Lloc: Celler de Cal Bolavà, Av. Generalitat s/n, Calafell (poble)

Convocar a les persones aspirants admeses que han de realitzar el 1r exercici, 
corresponent a la prova de català, i fixar el dia, l’hora i lloc que s’assenyala a continuació: 

Data: 29 d’abril de 2021
Hora: 08:30 hores
Lloc: Aula 5, Edifici de Vidre de Cal Bolavà, Av. Generalitat s/n, Calafell (poble)

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

Codi Segur de Validació f2b0ae7bb31243ccb4a2860b798ad999001

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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I convocar  a les persones aspirants admeses i a les que hagin superat la prova de català, 
per a la realització de l’entrevista personal, i fixar el dia, l’hora i lloc que s’assenyala a 
continuació: 

Data: 5 de maig de 2021
Hora: A partir de les 9 hores, en franges de 15 minuts. Es prega màxima 

puntualitat i arribar amb una antelació de 15 minuts:

Núm. Registre 
Entrada

Codi 
publicació

HORA 
ENTREVISTA

10744 7165 09:00

10843 9207 09:15

10903 7920 09:30

10931 8384 09:45

10965 7893 10:00

11050 2079 10:15

11088 4223 10:30

11101 6761 11:15

11115 1060 11:30

11144 8444 11:45

11114 6801 12:00

10611 2321 12:15

11135 5312 12:30

Lloc: Celler de Cal Bolavà, Av. Generalitat s/n, Calafell (poble)

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 procés previstes 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.

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

Codi Segur de Validació f2b0ae7bb31243ccb4a2860b798ad999001

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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ANNEX 1

LLISTAT D’ADMESOS

Núm. Registre 
Entrada

Codi 
publicació

10611 2321
10744 7165
10843 9207
10903 7920
10931 8384
10965 7893
11050 2079
11088 4223
11101 6761
11114 6801
11115 1060
11135 5312
11144 8444

ANNEX 2

LLISTAT D’EXCLOSOS

No hi ha ningú.

ANNEX 3

EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ

Núm. Registre 
Entrada

Codi 
publicació

10744 7165
10843 9207
10903 7920
10931 8384
10965 7893
11050 2079
11088 4223
11101 6761
11115 1060

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

Codi Segur de Validació f2b0ae7bb31243ccb4a2860b798ad999001

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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11144 8444

ANNEX 4

NO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ

Núm. Registre 
Entrada

Codi 
publicació

MOTIU/S 
D’EXCLUSIÓ

10611 2321 1

11114 6801 1

11135 5312 1

1) No aporta documentació acreditatiu de la seva exempció.

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

Calafell, a la data de la signatura electrònica

El secretari
Alexandre Pallarès Cervilla

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