
ANUNCI  DE  L’ACTA  DE  L’ÒRGAN  QUALIFICADOR  DEL  PROCÉS
SELECTIU PER A LA PROVISIÓ EN RÈGIM D’INTERINITAT, D’AUXILIAR
DE RÀDIO ADSCRIT A COMUNICACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL
(codi convocatòria: RH/21/009)

En relació a la convocatòria del procés selectiu 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
segons es desprèn de les Actes emeses per l’òrgan qualificador de dates 2 i
3 de novembre de 2021, s’informa:

Que el resultat del 1r exercici, corresponent a la prova de català, és el 
següent:

Núm.
Registre
Entrada Codi publicació

Darreres
3 xifres

DNI

Apte

29268 5741
152A

NO
PRESENTAT

29656 6750 076F SI

Tot  seguit,  l’òrgan  qualificador,  acorda  convocar  a  totes  les  persones
aspirants que han resultat aptes en el primer exercici i a les que estaven
exemptes de realitzar-lo, per a la realització del tercer exercici, segons el
següent detall:

Lloc: Ràdio Calafell (Pl. Catalunya, 31, 1r pis, Calafell poble)

Núm.
Regist

re
Entra

da

Darreres
3 xifres

DNI

Codi
Publicac

ió

DIA
04/11//20

21 
28337 956D 9179 09:00
29045 120Y 8381 09:30
29177 678X 9346 10:00
29190 820B 1428 10:30
29206 389L 2133 11:00
29207 353T 4533 12:00
29246 107B  0931 12:30
29289 527X 2535 13:00



29457 108T 8141 13:30
29656 076F 6750 14:00

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
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