ANUNCI

AJUNTAMENT DE CALAFELL
Per Decret del tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Interns núm. 3820 de data 28 de maig
de 2021, es va resoldre concretar en les bases aprovades per a la creació d’una borsa
d’agents interins de la policia local de Calafell, publicades íntegrament al DOGC núm.
8408 de data 12 de maig de 2021, i al BOPT de data 13 de maig de 2021 anunci
extractat, en relació als membres de l’òrgan qualificador, quedant redactada la base 5.1.
com segueix:

“5.1. L’òrgan qualificador es constituirà de la manera següent:
President/a:
Titular: Tresorera, personal funcionari, habilitada nacional de la Corporació
Suplent: Interventora, personal funcionari, habilitada nacional de la Corporació
Vocals:
Titular: sergent, funcionari de carrera designat per la Corporació de l’Ajuntament de
Calafell.
Suplent: sergent, funcionari de carrera designat per la Corporació de l’Ajuntament de
Calafell.
Titular: caporal, funcionari de carrera de l’Ajuntament del Vendrell.
Suplent: agent, funcionari de carrera de l’Ajuntament del Vendrell.
Titular i suplent: El/la tècnic/a que designi l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Titular i suplent: El/la tècnic/a que designi la Direcció General de Seguretat Ciutadana
Secretari/ària, amb veu però sense vot:
Titular i suplent: Personal funcionari de carrera en qui delegui la Corporació”
I la base 5.3, com segueix:

La qual cosa es fa pública per a coneixement general i tingui els efectes oportuns,
informant que aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra la mateixa es
pot interposar, potestativament, recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de publicació
d’aquest anunci a la darrera de les publicacions oficials (DOGC i BOPT) o, directament,
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de
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“5.3. Per a la constitució vàlida dels tribunals qualificadors i per a la seva actuació
adequada a efectes de celebració de sessions, deliberacions i presa d’acords, es requerirà
la presència de la majoria dels seus membres, siguin titulars o suplents i, en tot cas, del
president o presidenta i del secretari o secretària o de les persones que les substitueixin.”
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Tarragona, en el termini de dos mesos comptats des l’endemà de la data de publicació
d’aquest anunci a la darrera de les publicacions oficials (DOGC i BOPT), sens perjudici de
poder exercitar qualsevol altre recurs que s’estimi procedent.
Calafell, a la data de la signatura electrònica
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El secretari
Alexandre Pallarès Cervilla
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