
ANUNCI

AJUNTAMENT DE CALAFELL

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 3 d’octubre de 2016, va acordar el següent:

“
1. No admetre la instància presentada pel senyor Alexandre Sánchez Ortiz el 5 de setembre de

2016, amb RGE número 29350, per extemporània.

2. Elevar a definitiva la llista d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria del procés
selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, per a la provisió d’una plaça, en règim d’interinitat,
d’enginyer tècnic de l’Ajuntament de Calafell, segons consta en l’Annex 1 i Annex 2 d’aquesta
resolució.

Per tal de donar compliment a les exigències de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, les llistes completes certificades d’aspirants
d’admesos i exclosos es publicaran només amb el núm. de registre d’entrada en aquesta
Corporació, i els tres últims números del NIF i la lletra, al tauler d’anuncis de la Corporació i
demés llocs previstos a les bases.

3. Manifestar que tots els/les aspirants admesos han acreditat degudament estar en possessió del
certificat de nivell de suficiència en català (C1) de la Secretaria de Política Lingüística o
equivalent o superior, restant exempts de realitzar l’esmentada prova, que correspon al primer
exercici de la fase d’oposició segons les bases aprovades, i que són els relacionats en l’Annex 3
d’aquesta resolució.

4. 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: 17 d’octubre de 2016
Hora: A les 08:15 hores
Lloc: Aula 5 de l’Edifici de Vidre de Cal Bolavà, Av. Generalitat núm. s/n, Calafell (poble)

5. Convocar als aspirants admesos i fixar el dia, l’hora i lloc que s’assenyala a continuació per a la
realització del primer exercici de la fase d’oposició, que correspon a la prova de coneixement
de llengua catalana:

Data: 17 d’octubre de 2016
Hora: A les 08:30 hores
Lloc: Aula 5 de l’Edifici de Vidre de Cal Bolavà, Av. Generalitat núm. s/n, Calafell (poble)

6. Convocar als aspirants admesos que hagin superat el primer exercici i els que estaven exempts
de realitzar-lo, i fixar el dia, l’hora i lloc que s’assenyala a continuació per a la realització del
tercer exercici de la fase d’oposició, que correspon a la prova teòrica:
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Data: 18 d’octubre de 2016
Hora: A les 10:00 hores
Lloc: Edifici El Celler de Cal Bolavà, Av. Generalitat núm. s/n, Calafell (poble)

7. Convocar als aspirants admesos que hagin superat el tercer exercici, i fixar el dia, l’hora i lloc
que s’assenyala a continuació per a la realització del quart exercici de la fase d’oposició, que
correspon a la prova pràctica:

Data: 18 d’octubre de 2016
Hora: A les 13:00 hores
Lloc: Edifici El Celler de Cal Bolavà, Av. Generalitat núm. s/n, Calafell (poble)

8. Convocar als aspirants admesos que hagin superat el quart exercici, i fixar el dia, l’hora i lloc
que s’assenyala a continuació per a la realització de l’entrevista personal:

Data: 20 d’octubre de 2016
Hora: A partir de les 10:00 hores
Lloc: Aules 3 i 4 de l’Edifici de Vidre de Cal Bolavà, Av. Generalitat núm. s/n, Calafell (poble)

9. Publicar aquest acord 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 als/a les interessats/des, de conformitat amb el que disposa l’art. 59.6.b) de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

10. Informar que la resta de concurs-oposició previst a les bases de la convocatòria, i els anuncis
successius relatius al dia, hora i lloc de celebració de les mateixes s’anunciaran per l’òrgan
qualificador en el moment de la finalització de cada prova. Cas contrari, es publicarà al tauler
d’anuncis de la Corporació i al web municipal, el dia i hora en que es farà, juntament amb la
qualificació de la prova realitzada.

ANNEX 1

LLISTAT D’ADMESOS

Núm. Registre
Entrada DNI

27136 952X

27243 895X

27255 510J

27261 268X

27475 393W

27482 368E

27484 619S

27645 791Q
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27688 541X

27795 280L

27813 118W

27961 453K

27969 606Y

28085 959V

28101 797L

28179 984B

28185 756H

28198 619L

28227 697J

28293 703B

28315 116Q

28319 614C
28401 145F

28402 447Q

28411 231S

28414 734S

28442 403V

28448 521R

28477 361V

ANNEX 2

LLISTAT D’EXCLOSOS

Núm. Registre
Entrada DNI Motiu/s d’exclusió

29350 542K 1

1) Per extemporània.

ANNEX 3

EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ

Núm. Registre
Entrada DNI

27136 952X
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27243 895X

27255 510J

27261 268X

27475 393W

27482 368E

27484 619S

27645 791Q

27688 541X

27795 280L

27813 118W

27961 453K

27969 606Y

28085 959V

28101 797L

28179 984B

28185 756H

28198 619L

28293 703B

28319 614C

28401 145F

28411 231S

28442 403V

28448 521R

28477 361V

ANNEX 4

NO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ

Núm. Registre
Entrada DNI

Motiu/s de no
exempció

28227 697J 1

28315 116Q 1

28402 447Q 1

28414 734S 2
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1) No aporta certificat acreditatiu de la titulació exigida o de l’exempció
2) Aportar titulació inferior a l’exigida”

El que es fa públic per a coneixement general.

Calafell, 3 d’octubre de 2016

La secretària acctal.
Àgueda Subirana Álvarez
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