ANUNCI DE L’ACTA DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR DEL RESULTAT DEL 3R EXERCICI DEL
PROCÉS SELECTIU PER A LA SELECCIÓ DE DOS LLOCS DE TREBALL DE MONITOR/A DE
JOVENTUT, UN DE JORNADA SENCERA I L’ALTRE A TEMPS PARCIAL, PER A L’EXECUCIÓ
DEL PROJECTE “CASAL JOVE SEGUR”, MITJANÇANT NOMENAMENT INTERÍ PER
EXECUCIÓ DE PROGRAMES DE CARACTER TEMPORAL (codi convocatòria: RH/21/006)

En relació a la convocatòria del procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició lliure, per
nomenar a dues persones, com a funcionàries interines, a jornada sencera una i a temps
parcial l’altra, per l’execució de programes de caràcter temporal, en concret, el projecte
“Casal Jove de Segur”, aprovat per acord de Junta de Govern Local de data 3 de maig de
2021, i segons es desprèn de l’Acta emesa per l’òrgan qualificador de data 28 de juliol de
2021, s’informa:
Que per causes de força major, es fa necessari modificar la data de les entrevistes
personals previstes pel dia 29 de juliol de 2021, posposant-les pel proper 5 d’agost de
2021, com segueix:
1. Que l’acte d’obertura dels sobres, que és públic però no d’obligada assistència, serà
com segueix:
Data:
Hora:
Lloc:

5 d’agost de 2021
13 h.
Casal Jove (Pl. Alcalde Romeu, s/n, 1r pis, Calafell (platja)

2. Que es convoca a les persones aspirants que s’han personat i, han aprovat amb una
nota mínima de 10 o superior el 3r exercici, per a la realització de l’entrevista personal
de la fase de concurs, segons el següent detall:
Data:
Hora:

5 d’agost de 2021

28/07/2021

Núm.
Aspirant
2
3
4
9
Lloc:

Hora
13:00
13:20
13:40
14:00

Casal Jove (Pl. Alcalde Romeu, s/n, 1r pis, Calafell (platja)

Maria Vilanova

Signatura 1 de 1

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
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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

28/07/2021

La secretària de l’òrgan qualificador
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