
ANUNCI DE DECLARACIÓ DE PROCÉS DESERT

Atès que ha finalitzat  el  període de presentació d’instàncies  de la convocatòria  d’una
oferta de treball per proveir  un lloc de treball laboral temporal a temps parcial de un/a
TÈCNIC/A MITJÀ/ANA D’INNOVACIÓ de l’EPEL Neàpolis, vinculat al projecte, Talent, Treball i
Tecnologia - Crea&TIC, es fa pública la declaració del procés de selecció com a DESERT.

Fonaments de dret

1.- Constitució Espanyola (art. 103).

2.- Article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques.

3.- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per el qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’Estatut bàsic de l’Empleat Públic.

4.-Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al
Servei dels ens locals (art. 63 a 93).

5.- Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local,
referent a les atribucions del president de la Corporació.

6.-  Decret de la presidència de l’E.P.E.L.  Neàpolis,  de 16 de juny de 2020, que va
aprovar  la  convocatòria  i  l’oferta  de  treball  per  a  cobrir  un  lloc  de  treball  laboral
temporal a temps parcial de TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN DISSENY GRÀFIC de l’Entitat
Pública Empresarial Local Neàpolis, vinculat al projecte MedGAIMS.

7.- Article 35 dels Estatuts d’aquesta Entitat Pública Empresarial Local, en matèria de
recursos humans. En especial, apartat 3 c) relatiu al procediment per a la contractació
de personal laboral.

8.-  Article  2  dels  Estatuts,  en  relació  al  règim  jurídic  d’aquesta  Entitat  Pública
Empresarial Local.

Per tot això,  RESOLC:

PRIMER.- Fer pública la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos. 
Llista d’aspirants
Admesos/es:

Cognoms, nom Català Anglès

- - -

Exclosos/es: 
Cognoms, nom Català Anglès Motiu

Noelia Martínez Huerga Acreditat Acreditat Fora de termini
Contra la llista d’aspirants admesos/es podrà interposar reclamació fins el 31 de
Maig de 2021.

Vilanova i la Geltrú, 21 de maig de 2021

Presidenta de l’E.P.E.L. Neàpolis
Olga Arnau i Sanabra
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