ANUNCI

La llista provisional s'elevarà a definitiva, sense necessitat de nou acord i de nova
publicació si, dins de l'assenyalat termini de 10 dies, no es presenten reclamacions. En el
cas de reclamacions, es resoldran i s'exposaran al públic al mateix lloc que les llistes
provisionals, en el termini màxim de 30 dies de la data de finiment del termini d'esmenes,
sense necessitat de nova publicació de l'anunci al BOPT.
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Les llistes provisionals completes de les persones aspirants admeses es troben exposades al
tauler d'anuncis de la Corporació, sens perjudici de la seva publicació a altres mitjans
municipals (www.calafell.cat).
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Per Decret del tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Interns núm. 5352 de data 3 de
setembre de 2020, va resoldre la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses
en la convocatòria del concurs-oposició lliure, per a la cobertura d’una plaça de tècnic de
protecció civil, en règim de personal funcionari interí, de l’Ajuntament de Calafell, de
conformitat amb les bases específiques aprovades per Decret del tinent d’alcalde de l’Àrea
de Serveis Interns núm. 4982 de 12 d’agost de 2020, per tal de sotmetre-ho a informació
pública durant un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació
d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) als efectes de
possibles reclamacions i/o recusacions o abstencions dels membres de l’òrgan qualificador,
si concorren les circumstàncies previstes a l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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