ANUNCI DE L’ACTA DE CONSTITUCIÓ DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR I DATA DE LES PROVES EN LA
CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE PER A LA
COBERTURA, EN RÈGIM DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ, D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC DE
PROTECCIÓ CIVIL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL (codi convocatòria: RH/20/003)
En relació a la convocatòria del concurs-oposició per a la provisió, mitjançant concurs-oposició
lliure, en règim de personal funcionari interí, d’una plaça de Tècnic de Protecció Civil de
l’Ajuntament de Calafell (codi convocatòria: RH/20/003), i segons es desprèn de l’acta emesa per
l’òrgan qualificador de data 29 d’octubre de 2020, s’informa:
1.- Informar a les persones aspirants que l’òrgan qualificador ha acordat realitzar les proves teòrica i
pràctica de forma successiva, amb un descans de 30 minuts entre proves.
Tanmateix, cal informar que la correcció de la prova pràctica només es farà d’aquelles persones
aspirants que hagin superat la prova teòrica.
2.- Es convoca a les persones aspirants que estaven exemptes de realitzar la prova de català i
castellà, per a la realització del 3er exercici, corresponent a la prova teòrica, segons el següent
detall:
Data: 17 de novembre de 2020
Hora: A les 11:00 hores
Lloc: Centre Cívic Montse Civit, Plaça del Port s/n, Edif. G, 1a planta., Segur de Calafell
3.- Es convoca a les persones aspirants que estaven exemptes de realitzar la prova de català i
castellà, per a la realització del 4rt exercici, corresponent a la prova pràctica, segons el següent
detall:
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Data: 17 de novembre de 2020
Hora: A les 12:15 hores
Lloc: Centre Cívic Montse Civit, Plaça del Port s/n, Edif. G, 1a planta., Segur de Calafell
Els aspirants hauran d'acudir a centre assignat el dia de l'examen, proveïts de mascareta quirúrgica i
bolígrafs propis. No es permetran les mascaretes de tela, ni les que estiguin proveïdes de vàlvula
exhalatòria. No es permetrà l'accés a el lloc d'examen sense les mascaretes.
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Contra aquest acte 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.
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El secretari de l’òrgan qualificador
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