
    DECRET DE   PRESIDÈNCIA      17/2022

APROVAR LA RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES CANDIDATES, DESIGNAR
EL TRIBUNAL  QUALIFICADOR I CALENDARI DE PROVES. 

Relació de fets

Ha finalitzat el període de presentació d’instàncies per a la convocatòria del concurs-oposi-
ció lliure per cobrir 1 plaça de FUNCIONARI INTERÍ PER PROGRAMA (ART. 10.1.C) TRE-
BEP, COM A TÈCNIC/A SUPERIOR, GRUP A1 (COORDINADOR TÈCNIC D’INNOVACIÓ
SOCIAL I DIGITAL) DE L’EPEL NEÀPOLIS.

Fonaments de dret

1. Article  11.1.m dels  Estatuts de Neàpolis,  de les competències de la  Presidència  de
l’EPEL Neàpolis. 

2. Acord en sessió ordinària del Consell d’Administració de l’EPEL Neàpolis del dia 25 de
maig que va aprovar les bases i la convocatòria del concurs-oposició lliure per cobrir 1
plaça  de  FUNCIONARI  INTERÍ  PER PROGRAMA (ART.  10.1.C)  TREBEP,  COM A
TÈCNIC/A SUPERIOR, GRUP A1 (COORDINADOR TÈCNIC D’INNOVACIÓ SOCIAL I
DIGITAL) DE L’EPEL NEÀPOLIS.

3. Reglament del personal al servei de les Corporacions Locals, aprovat per Decret núm.
214/1990, de 30 de juliol.

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

Per tot això, RESOLC:

PRIMER.- Publicar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos, que quedarà ele-
vada a definitiva si no hi ha reclamacions. 

Llista d’aspirants
     Admesos/es:

Rambla de l’Exposició, 59 · 08800 Vilanova i la Geltrú ·info@neapolis.cat · www.neapolis.cat

Cognoms, nom Declaren acreditat
nivell de Català

Declaren acreditat
nivell de Castellà

Declaren acreditat
nivell d’anglès

JORGE ROMERO LENGUA Si Si SI

http://www.neapolis.cat/


Exclosos/es:  No en consten.

Contra la llista d’aspirants admesos i exclosos es podrà interposar reclamació fins el 19 de juliol
de 2022.

SEGON.- Publicar el nomenament dels membres del tribunal qualificador:

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR

Estarà format per les persones següents:

President/a:

Director/gerent de l’E.P.E.L. Neàpolis: Joan Carles Lluch. Suplent: Carme Dastis. Cap de
servei de Promoció Econòmica

Vocals:

 1 Tècnic/a Municipal: Fermín Ortega. Suplent: Carles Garcia Guinda

 1 Tècnic/a de Recursos Humans: Imma Navarro. Suplent: Olga Romero

Secretari: Recaurà en un dels membres del tribunal qualificador, que es podrà servir del
personal administratiu que correspongui.

TERCER.- Publicar les dates inicials de les proves de selecció del concurs-oposició:

DIA HORA PROVA LLOC

22/07/2022 9:30 Prova teòrica Edifici Neàpolis
(Rambla Exposició 59-69)

22/07/2022 10.30 Prova pràctica Edifici Neàpolis
(Rambla Exposició 59-69)

22/07/2022 12.30 Entrevista Edifici Neàpolis
(Rambla Exposició 59-69)

Atès que totes les persones candidates han declarat tenir el nivell C1 de llegua catalana, tal i
com consta en la relació d’admesos i exclosos, no es realitza la prova.

Atès que totes les persones candidates tenen nacionalitat espanyola i, per tant, queda acreditat
el nivell de llengua castellana, no es realitzarà la prova.

Les  llistes  amb  els  resultats  de  les  proves  es  faran  públics  a  la  web  de  Neàpòlisl
www.neapolis.cat a l’apartat trasparència-ofertes de treball, o en el lloc que s’indiqui el dia de la
realització de la prova.
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QUART.- Publicar aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província i a la web municipal.

CINQUÈ.- Recordar a les persones candidates que han declarat complir els requisits de la convo-
catòria i estar en possessió de les titulacions requerides, que  caldrà presentar una vegada finalit-
zades les proves de selecció. El fet de ser admès a la convocatòria no vol dir que s’acompleixin
els requisits, si no que aquests es verificaran un cop acabat el procés de selecció

SISÈ.- PEU DE RECURS:

“Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus
de recurs.”

LA PRESIDENTA DE L’EPEL NEAPOLIS

OLGA ARNAU I SANABRA
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