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Exp.: X2021002313 RH

ANUNCI
PRÒRROGA TERMINI PRESENTACIÓ SOL.LICITUDS PARTICIPACIÓ EN PROCÉS SELECTIU
PLA D’OCUPACIÓ LOCAL 2021
Per decret d’Alcaldia núm. 2021DECR000709 de 13 de juliol de 2021 s’acordà prorrogar el termini
establert per a la presentació de sol·licituds per formar part en el procés selectiu per a cobrir 2 llocs
de treball de peons de brigada municipal, en el marc dels Plans d’Ocupació Local 2021, per a la
reactivació de l’ocupació.
Vist que per la plataforma del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC), ens ha estat
comunicada una incidència en el servei e-TRAM, de data 7 de juliol de 2021, arran de la qual no era
possible la presentació en forma telemàtica de sol·licituds, incidència que ha estat resolta el dia 9 de
juliol de 2021 a les 00:00.

AJUNTAMENT DE VILADECAVALLS
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Atès que les bases reguladores d’aquest procés selectiu només permeten la presentació de
sol·licituds per participar en el mateix, de forma telemàtica i que aquest sistema ha estat aturat per
les causes indicades, alienes a la voluntat d’aquest Ajuntament, però també poden haver impedit la
presentació de sol·licituds per part de les persones interessades, si s’ha intentat en el període indicat.
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: Prorrogar el termini establert per a la presentació de sol·licituds per formar part del procés
selectiu per a cobrir 2 llocs de treball de peons de brigada municipal, en el marc dels Plans
d’Ocupació Local 2021, per a la reactivació de l’ocupació, en dos dies més, és a dir, establir que el
termini de finalització de presentació de sol·licituds serà el dia 18 de juliol de 2021.
SEGON: Ordenar la publicació d’aquesta resolució, en forma d’anunci, al web municipal i al tauler
electrònic de la Corporació (e:tauler).
L’Alcaldessa
Francesca Berenguer Priego
Viladecavalls, a data de la signatura electrònica
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