ANUNCI DEL LLISTAT DEFINITIU 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. 6555, de data 21
d’octubre de 2021, es va resoldre aprovar la llista definitiva 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, i que són les relacionades a l’Annex 1 i
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 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’aquest anunci.
Alhora, 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 dels criteris, corresponent a
la prova de castellà.
Així, es convoca als membres de l’òrgan qualificador i fixar el dia, l’hora i lloc que
s’assenyala a continuació per a la seva constitució:

I a continuació es convoca 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:
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Data: 2 de novembre de 2021
Hora: 08:30 hores
Lloc: Videotrucada

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

332119d05bb74ff9a446f7d71c5339c3001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Data: 2 de novembre de 2021
Hora: 09:00 h.
Lloc: Celler de Cal Bolavà (Av. Generalitat, s/n, Calafell poble)
Tanmateix, es convoca 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: 4 de novembre de 2021
Hora: A determinar
Lloc: Ràdio Calafell (Pl. Catalunya, 31, 1r pis, Calafell poble)
I convocar també a les persones aspirants admeses que hagin superat el 3r exercici, a la
realització de les entrevistes personals de la fase de concurs, el dia, l’hora i lloc que
s’assenyala a continuació:
Data: 10 de novembre de 2021
Hora: A determinar
Lloc: Celler de Cal Bolavà (Av. Generalitat, s/n, Calafell poble)
Donar 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, 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.
ANNEX 1
LLISTAT D’ADMESOS
Codi
Publicació
9179
8381
9346
1428
2133
4533
0931
5741
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Núm. Registre
Entrada
28337
29045
29177
29190
29206
29207
29246
29268
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Estat d'elaboració: Original

29289
29457
29656

2535
8141
6750

ANNEX 2
LLISTAT D’EXCLOSOS
Núm. Registre
Entrada
29530

Codi
publicació
0256

MOTIU/S
D’EXCLUSIÓ
1

1) Per extemporània: presentada posteriorment a la data de finalització del termini de
presentació d’instàncies.
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
Codi
publicació
5741
6750

MOTIU/S DE NO
EXEMPCIÓ
1
1

1) No aporta documentació acreditatiu de la seva exempció.
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Núm. Registre
Entrada
29268
29656
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La qual cosa es fa pública per a coneixement general i tingui els efectes oportuns,
informant que aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra la mateixa es
pot interposar, potestativament, recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de publicació
d’aquest anunci o, directament, recurs contenciós administratiu davant dels jutjats
contenciosos administratius de Tarragona, en el termini de dos mesos comptats des
l’endemà de la data de publicació d’aquest anunci, sens perjudici de poder exercitar
qualsevol altre recurs que s’estimi procedent.
Calafell, a la data de la signatura electrònica
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El secretari
Alexandre Pallarès Cervilla
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