
ANUNCI SOBRE L’APROVACIÓ DEL NOU ÒRGAN QUALIFICADOR DEL PROCÉS SELECTIU, 
PEL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE 
TREBALL DE TREBALLADOR/A SOCIAL AMB ADSCRIPCIÓ AL DEPARTAMENT DE QUALITAT 
DE VIDA DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, I DETERMINACIÓ DE LES NOVES DATES DE 
LES PROVES

La Junta de Govern Local, en sessió de data 15 de maig de 2017, en relació a la 
convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, per a la creació d’una 
borsa de treball de treballador/a social amb adscripció al Departament de Qualitat de Vida 
de l’Ajuntament de Calafell, va acordar el següent:

1. Aprovar la nova composició de l’òrgan qualificador en la convocatòria per a la 
confecció d’una borsa de treball de treballador/a social, amb adscripció al 
Departament de Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Calafell, sent el següent:

President:
Titular: Sr. Antoni Albacete Gascón, arxiver de la Corporació
Suplent: Sr. Carles Badel Domingo, director de Serveis Jurídics de la Corporació

Vocals:    
Titular: Sra. Marta Romera Nicolás, coordinadora del Departament de Qualitat 
de Vida de la Corporació
Suplent: Sra. Roser Palau Catà, treballadora social del Departament de Qualitat 
de Vida  de la Corporació 

Titular: Sra. Ma del Pilar Molero Espinosa, en representació de l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya
Suplent: Sra. Montserrat Rodríguez Borrega, en representació de l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya

Secretari/ària, amb veu però sense vot: 
Titular: Sra. Cristina Galindo Garza, directora de Recursos Humans de la 
Corporació
Suplent: Sra. Maria Vilanova Peña, tècnic auxiliar de Recursos Humans de la 
Corporació 

2. 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: 8 de juny de 2017
Hora: A les 09:00 hores
Lloc: Aules 3 i 4 de l’Edifici de Vidre de Cal Bolavà, Av. Generalitat núm. s/n, Calafell 
(poble)

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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Url de validació http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Si
gn

at
ur

a 
1 

de
 1

M
ar

ia
 V

ila
no

va
17

/0
5/

20
17

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=21936f550a6d40df8204c2a7f8f9fe7d003


3. Convocar al personal aspirant admès 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:

Data: 8 de juny de 2017
Hora: A les 11:00 hores
Lloc: Aules 3 i 4 de l’Edifici de Vidre de Cal Bolavà, Av. Generalitat núm. s/n, Calafell 
(poble)

4. Convocar al personal aspirant admès que hagi 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: 15 de juny de 2017
Hora: A les 11:00 hores
Lloc: Aules 3 i 4 de l’Edifici de Vidre de Cal Bolavà, Av. Generalitat núm. s/n, Calafell 
(poble)

5. 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’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 hàbils, comptats 
des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per possibles recusacions o 
abstencions dels membres de l’òrgan qualificador.

6. 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.

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

La secretària de l’òrgan qualificador
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