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DECRET 

Consorci del Centre de Documentació i Museu Textil 
Declarar deserta la convocatoria interadministrativa per la 
provisió definitiva per concurs de merits de 1 lloc de subaltern 
del Consorci del Centre de Documentació i Museu Textil de 
Terrassa 

Vist que de conformitat amb l'article 121 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre que disposa 
que el personal al servei deis consorcis haura de procedir exclusivament de les 
administracions participants, es va aprovar per decret de 12 de maig de 2017 núm. 
52/2017 la convocatoria per la provisió definitiva per concurs de mérits d'un lloc de 
subaltern al Consorci del Centre de Documentació i Museu Textil de Terrassa, entre el 
personal funcionari de carrera o laboral fix de qualsevol Administració Pública 
constitutiva del Centre de Documentació i Museu Textil (Ajuntament de Terrassa i 
Diputació de Barcelona). 

Vist que en data 23 de maig es va fer publicitat al BOP de la citada convocatoria i les 
seves bases, essent el darrer dia de presentació d'instancies el passat 13 de juny de 
2017 

Vist que finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es constata que no s'ha 
presentat cap aspirant a l'esmentada convocatoria. 

VISTA la competencia de la Direcció-Gerencia prevista a l'art. 18.6.c deis vigents 
Estatuts del Consorci. 

En virtut de tot aixo, i en ús de les facultat que tinc atribu'ides 
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RESOLC 

Primer- Declarar deserta la convocatoria interadministrativa per la provisió definitiva 
per concurs de merits de 1 lloc de subaltern del Consorci del Centre de Documentació 
i Museu Textil de Terrassa, entre el personal funcionari de carrera i laboral fix de les 
administracions constitutives del Consorci. 

Segon.- Exposar la present resolució al tauler d'anuncis del consorci del Centre de 
Documentació i Museu Textil. 

Tercer.- Notificar el contingut d'aquesta resolució a la Direcció deis Serveis de 
Recursos Humans de la Diputació de Barcelona i a I'Ajuntament de Terrassa, als 
efectes escaients. 

Terrassa, 28 de juny de 2017 

La Directora Gerent, 

Sílvia C 
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INFORME D'INTERVENCIÓ 
Vist 

Terrassa, 28 de juny de 2017 
L'lnterventor Delegat 
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