
ADMINISTRACIÓ LOCAL

ALTRES ORGANISMES

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL VILASSAR DE DALT AIGÜES EPEL-VIDA

ANUNCI sobre inici i convocatòria del procés selectiu per cobrir mitjançant concurs oposició lliure una
plaça de gerent/a, vacant a la plantilla de personal laboral, inclosa a l'oferta pública d'ocupació 2022 de
l'Entitat Pública Empresarial Vilassar de Dalt Aigües, EPEL-ViDA (ref. GEPE2022000013)..

El Consell d'Administració, en sessió ordinària de data 12 de juliol de 2022, per unanimitat dels assistents, en
el punt primer va adoptar l'acord de delegar puntualment i només per aquesta resolució, en la presidenta de
l'entitat “Vilassar de Dalt Aigües, EPEL ViDA” l'aprovació de les bases específiques reguladores del procés
selectiu per a cobrir mitjançant concurs oposició una plaça de Gerent/a, i en el punt segon iniciar i convocar el
procés selectiu.

Per Resolució de presidència de 19 de juliol de 2022 amb número 2022EPEL00004, es van aprovar les bases
específiques reguladores del procés selectiu per a cobrir mitjançant concurs oposició lliure una plaça de
Gerent/a, vacant a la plantilla de personal laboral, inclosa a l'oferta pública d'Ocupació 2022 de l'Entitat Pública
Empresarial Vilassar de Dalt Aigües, EPEL-ViDA.

Les bases d'aquesta convocatòria s'han publicat al Butlletí Oficial de la Província el dia 20 de juliol de 2020
amb el número CVE 202210108824.

El termini per lliurar les sol·licituds, és de vint dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de l'anunci de
la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que disposa l'article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
pel qual s'aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals.

Vilassar de Dalt, 20 de juliol de 2022

Carola Llauró Sastre

Presidenta
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