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ANUNCI DE MODIFICACIÓ DE LES DATES DE CONVOCATÒRIA DEL TRIBUNAL 
QUALIFICADOR I DE LES PERSONES ASPIRANTS, DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEÍR 
DE FORMA INTERINA EL LLOC DE TREBALL D’INTERVENTOR/A DE L’AJUNTAMENT DE 
VILADECAVALLS I FORMACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL 
 
Per decret d’Alcaldia, núm 2021DECR000720, de 15 de juliol  de 2021 s’ha resolt la modificació de les 
dates de convocatòria del Tribunal de qualificador i de convocatòria de les persones aspirants al 
procés selectiu per proveir el lloc de treball d’Interventor/a i constitució d’una borsa de treball, 
inicialment aprovades per resolució d’Alcaldia 2021DECR000687 de 5 de juliol de 2021. 
 
La resolució és la que es transcriu literalment a continuació: 
 
“Vista la resolució d’Alcaldia 2021DECR000687 de 5 de juliol de 2021, per la que s’aprovava la llista 
provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu per proveir el lloc de treball 
d’Interventor/a i constitució d’una borsa de treball. 
 
Vist que en la mateixa resolució en el punt quart es convocava el Tribunal qualificador per a la seva 
constitució el proper 27 de juliol de 2021 a les 9 del matí. 
 
Vist que en el punt cinquè es convocava a les persones aspirants definitivament admeses per a l’inici 
de les proves, per al dia 29 de juliol de 2021 a les 9 del matí. 
 
Vista la impossibilitat de constituir el Tribunal qualificador en la data indicada, atès que el termini  de 
presentació d’al.legacions i/o esmenes a la llista provisional de persones admeses i excloses finalitza 
el dia 26 de juliol de 2021 i posteriorment cal resoldre les que s’hagin presentat i publicar la llista 
definitiva. 
 
Per tot això, i en virtut de les competències que m’atribueix  l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, en concordança amb l’article 53 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya  i normativa concordant, 
 
RESOLC: 
 
PRIMER: Modificar el punt quart de la resolució d’Alcaldia 2021DECR000687 de 5 de juliol de 2021 en 
el sentit de que on diu: “QUART: Convocar el Tribunal qualificador per a la seva constitució el proper  
27 de juliol 2021 a les 09:00 h del matí  a l’Ajuntament de Viladecavalls, c/ Antoni Soler i Hospital, 7-
9”, digui: “QUART: Convocar el Tribunal qualificador per a la seva constitució el proper  30 de juliol 
2021 a les 08:00 h del matí  a l’Ajuntament de Viladecavalls, c/ Antoni Soler i Hospital, 7-9.” 
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SEGON: Modificar el punt cinquè de la resolució d’Alcaldia 2021DECR000687 de 5 de juliol de 2021 
en el sentit de que on diu: “CINQUÈ: Convocar a les persones aspirants definitivament admeses, el 
dia 29 de juliol de 2021 a les 9:00 hores, als baixos de la Biblioteca Pere Calders, carrer Pau Claris, 
s/n de Viladecavalls, per dur a terme les proves teòrica i pràctica, previstes a la base setena”, digui 
“CINQUÈ: Convocar a les persones aspirants definitivament admeses, el dia 30 de juliol de 2021 a les 
11:00 hores, als baixos de la Biblioteca Pere Calders, carrer Pau Claris, s/n de Viladecavalls, per dur a 
terme les proves teòrica i pràctica, previstes a la base setena”. 
 
TERCER: Disposar la publicació del present decret, en forma d’anunci, al tauler electrònic d’anuncis 
de la Corporació, al web municipal i al Butlletí Oficial de la Província. 
 
QUART: Informar a les persones aspirants que la publicació d’aquesta resolució substitueix la 
notificació als/les interessades, de conformitat amb el que estableix l’article 45.1.b) de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.” 
 
 
L’Alcaldessa 
Francesca Berenguer Priego 
 
Viladecavalls, a 15 de juliol de 2021 
 


