ANUNCI DE L’ACTA DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR DEL RESULTAT DEL 1R EXERCICI DEL
PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA D’UN LLOC DE TREBALL DE DINAMITZADOR/A
D’ACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SOCIAL I CULTURAL DE
L’AJUNTAMENT DE CALAFELL

En relació a la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura d’un lloc de treball de
Dinamitzador/a d’activitats de desenvolupament econòmic, social i cultural, en règim de
funcionari interí, amb dependència de la regidoria de Joventut i Centres Cívics de
l’Ajuntament de Calafell , i segons es desprèn de les Actes emeses per l’òrgan qualificador
de data 2 de febrer de 2021, s’informa:
Que per causes de força major, es fa necessari modificar les dates de les proves previstes
pels dies 3 i 4 de febrer de 2021, posposant-les com segueix:
a) La realització del 3r exercici, corresponent a la prova pràctica, segons el següent detall:
Data: 17 de febrer de 2021
Hora: A les 10:30 hores
Lloc: Centre Cívic Cinema Iris (carrer Vilamar, 21, Calafell)
b) La realització de l’entrevista personal, atès que d'acord amb la base vuitena s'han de
deixar 10 dies naturals des de la publicació dels resultats del darrer exercici de la fase
d'oposició per tal que les persones aspirants que l'hagi superat aportin els mèrits
corresponents, segons el següent detall:
Data: 3 de març de 2021
Hora: A partir de les 09:30 hores, en franges de 15 minuts
Lloc: Centre Cívic Cinema Iris (carrer Vilamar, 21, Calafell)

02/02/2021

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.

Maria Vilanova

Signatura 1 de 1

La secretària de l’òrgan qualificador

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

e2a5aa74ea944e63bad09d96b1a4976e001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

