Es fa públic que mitjançant acord de la Junta de Govern local, de data 27 de novembre de
2019, s’ha resolt el que es transcriu literalment a continuació:
“Identificació de l’expedient
Expedient núm. 2664/2019: declaració desert del procés selectiu per a la provisió temporal
d’una plaça de Tècnic/a informàtic/a.
Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cabrils, en sessió de data 4 de
setembre de 2019, es van aprovar les bases reguladores del concurs-oposició lliure per a la
provisió temporal d’una plaça de Tècnic/a informàtic/a, subgrup assimilat de classificació A2, en
règim de personal laboral temporal amb les següents característiques:












Categoria laboral: Tècnic/a d’informàtica
Escala: Administració especial
Subescala: Tècnica
Subgrup assimilat: A2
Nombre de places: 1 (una)
Jornada laboral: jornada parcial (25 hores setmanals)
Sou brut anual: 23.964,08 €
Procés de selecció: concurs-oposició lliure
Nivell de titulació: grau d’informàtica i sistemes, grau en enginyeria informàtica o
enginyer tècnic informàtic.
Coneixement de la llengua catalana: nivell C1
Tipus de contractació: temporal, fins a la cobertura definitiva de la plaça

En la mateixa sessió de la Junta de Govern Local es va aprovar la convocatòria del
concurs-oposició.
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 16 d’octubre de 2019, es va
aprovar la llista d’aspirants admesos i exclosos del procés selectiu. En l’esmentada llista no hi
consta cap aspirant admès/a i hi consta una aspirant exclosa per manca de documentació.
L’anunci de la llista d’aspirants admesos i exclosos s’ha publicat a la web municipal i al tauler
d’anuncis en data 21 d’octubre de 2019, concedint un termini de 10 dies als interessats per a la
presentació de reclamacions contra la mateixa.
Passat el termini de presentació de reclamacions sense que se n’hagi presentat cap, esdevé
definitiva de forma automàtica la llista d’aspirants admesos i exclosos, no constant cap aspirant
admès/a.
Fonaments de dret
D’acord amb els antecedents assenyalats i de conformitat amb les facultats atribuïdes per
l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local.
Tenint en compte que la competència per a l’adopció de l’acord correspon a la Junta de Govern
Local per delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret
d’alcaldia núm. 757/2019, de data 19 de juny de 2019 (BOP CVE2019022852 de data 28 de
juny de 2019).
ACORDS:
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ANUNCI

Primer.- Declarar desert el procés de selecció convocat per l’Ajuntament de Cabrils per a la
provisió temporal d’una plaça de Tècnic/a informàtic/a, subgrup assimilat de classificació A2, en
règim de personal laboral temporal.
Segon.- Donar publicitat d’aquest acord a la web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de
Cabrils.
Tercer.- Comunicar el present acord a la regidoria de Participació i regeneració institucional i al
Comitè d’empresa, als efectes escaients.”
El que es fa públic als efectes de que els interessats puguin presentar, si s’escau, reclamacions
contra la mateixa.
L’alcaldessa, Maite Viñals Clemente
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Cabrils, 28 de novembre de 2019

