ANUNCI LLISTAT PROVISIONAL DEL PERSONAL ADMÈS I EXCLÒS EN LA CONVOCATÒRIA
PER A LA SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, PER A LA COBERTURA
D’UN LLOC DE TREBALL D’AUXILIAR DE RÀDIO, EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL
INTERÍ, ADSCRIT A COUNICACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL (codi convocatòria:

RH/21/009)
Per Decret del tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Interns núm. 6046, de data 27 de
setembre de 2021, es va resoldre aprovar la llista provisional de persones aspirants
admeses i excloses en la convocatòria per a la selecció, mitjançant concurs-oposició lliure,
per a la cobertura d’un lloc de treball d’auxiliar de ràdio, en règim de personal laboral
interí, adscrit a Comunicació de l’Ajuntament de Calafell, segons consta en l’Annex 1 i
Annex 2 d’aquest anunci.
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 a les
bases.
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 les bases aprovades, i que son
les relacionades a l’annex 4, i les exemptes de realitzar-la són les relacionades en l’annex
3, d’aquest anunci.
I també, posar de manifest que tot el personal aspirant admès té la nacionalitat espanyola
o bé ha acreditat estar en possessió dels coneixements de llengua castellana exigits a les
bases, i per tant resten exempts de realitzar el segon exercici de les bases, corresponent a
la prova de castellà.
Alhora va aprovar la composició de l’òrgan qualificador de les proves, d’acord amb les
bases, que és el següent:

Vocals:
Titular: Ibán Alcaraz Corbella, cap del Gabinet tècnic de Qualitat de Vida de la Corporació.
Suplent: Rafael Andreu Bueren, educador social de la Corporació.
Titular: Joan Colet Hiraldo, auxiliar administratiu de la Corporació.
Suplent: Montserrat Bernabeu Aguilar, adjunta a la Cap de la Unitat administrativa de
Gestió Interna de la Corporació.
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President/a:
Titular: Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de la Corporació
Suplent: Mireia Ayats Escarré, interventora de la Corporació
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Secretari/ària, amb veu però sense vot:
Titular: Cristina Galán Hernández, administrativa de la Corporació.
Suplent: Maria Vilanova Peña, responsable administrativa de tramitacions de Personal de la
Corporació.
D’aquesta resolució es dóna la corresponent publicat al tauler d’edictes de l’Ajuntament,
sens perjudici de la seva publicitat en altres mitjans municipals (al 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, i es concedirà un termini de 10 dies
naturals, a comptar de l’endemà de la seva publicació, per a formular esmenes i possibles
reclamacions, que en tot cas només es referiran als defectes que s'hagin produït respecte
a la sol·licitud, el document identificatiu i l’exempció de les proves de llengua.
Considerar què, tant les persones aspirants excloses com les omeses, per no figurar en la
llista de persones admeses ni en la d’excloses, disposen d’un termini de 10 dies naturals,
comptat des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la resolució en el tauler d’edictes
de l’Ajuntament, 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, sense necessitat d’acord exprés.
ANNEX 1
LLISTAT D’ADMESOS
Codi
Publicació
9179
8381
9346
1428
2133
4533
0931
5741
2535
8141

ANNEX 2
LLISTAT D’EXCLOSOS
Núm. Registre Codi
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Núm. Registre
Entrada
28337
29045
29177
29190
29206
29207
29246
29268
29289
29457

MOTIU/S
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Entrada
29530
29656

publicació
0256
6750

D’EXCLUSIÓ
1
2

1) Per extemporània: presentada posteriorment a la data de finalització del termini de
presentació d’instàncies.
2) No aporta documentació acreditatiu del pagament de la taxa ni de la seva
exempció.
ANNEX 3
EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ
Núm. Registre
Entrada
28337
29045
29177
29190
29206
29207
29246
29289
29457

Codi
Publicació
9179
8381
9346
1428
2133
4533
0931
2535
8141

ANNEX 4
NO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ
Núm. Registre Codi
MOTIU/S DE NO
Entrada
publicació EXEMPCIÓ
29268
5741
1
1) No aporta documentació acreditatiu de la seva exempció.

Calafell, a la data de la signatura electrònica
El secretari
Alexandre Pallarès Cervilla
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La qual cosa es fa pública per a coneixement general.
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