DECRET 245/2017
PERE PONS I VENDRELL, ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SUBIRATS (ALT PENEDÈS)
Vist que per acord de la Junta de Govern Local, de data 10 de maig, es va aprovar la
convocatòria i les bases que han de regir el procés de selecció per a la contractació de
diverses persones aturades o desocupades dins el Pla d’ocupació de l’Ajuntament de
Subirats per a l’any 2017.
Vist que les places ofertes eren 1 Peó de Brigada, 1 oficial pintor i 1Instal·lador.
Vist que en la base cinquena de les bases es disposa que un cop finalitzat el termini de
presentació de sol·licituds, l’Ajuntament publicarà, en el taulell oficial de l’ajuntament i
en el web municipal, la relació d’aspirants admesos i exclosos i que es concedirà un
termini de cinc dies hàbils per a esmenes i reclamacions.
Vist que finalitzat el termini de presentació de sol·licituds la llista d’aspirants presentats és la
següent:
ORDRE DE
PRESENTACIÓ

Plaça

1

Peó

Constantino Gonzalez Vilar

2

Peó

Jamal El Hajjioui Haddou

3

Peó / Pintor /
Instal·lador

4

Peó

5

Instal·lador

Oscar Arias Pérez

6

Instal·lador

David Cruz Aguilera

NOM

Josep Grau Castellvi
Khalid El Hajjioui

Vist que per la plaça d’oficial pintor tan sols s’ha rebut una sol·licitud de participació, i que
l’aspirant presentat ha estat proposat contractat per l’Ajuntament de Subirats en el sí d’un
altre procés de selecció per a cobrir, en règim de personal laboral temporal, una plaça de
peó de la brigada Municipal de l’Ajuntament de Subirats.
Vist doncs que no hi ha cap aspirant per a la plaça d’oficial pintor inclosa en aquest Pla
d’Ocupació de l’Ajuntament de Subirats per a l’any 2017.
Vist que per a la plaça de peó de brigada d’aquest Pla d’Ocupació s’ha rebut més d’una
sol·licitud de participació.
Vist que és voluntat de l’Ajuntament de Subirats contractar, dins aquest Pla d’Ocupació, a
tres persones aturades, amb la qual cosa, es proposa modificar les places convocades de
tal manera que es seleccionin dues persones com a peons de brigada i una persona com
a instal·lador.
Vist que per acord de la Junta de Govern local de 7 de juny de 2017 s’ha acordat
modificar les places ofertes dins el Pla d’Ocupació per a l’any 2017 de l’Ajuntament de
Subirats, de tal manera que es seleccionaran dues persones per a ser contractades com a

peons de la brigada municipal i una persona com a instal·lador, tots tres en règim de
personal laboral temporal per un període màxim de 6 mesos, entre les sol·licituds de
participació que s’han presentat dins el termini conferit en aquest procés de selecció.
Vist el que es disposa en l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
En ús de les atribucions que em confereix l’article 21.1g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
bases de règim local,
És per tot això que aquesta Alcaldia- Presidència, en l´ús de les seves atribucions, RESOL:
PRIMER.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria del
procés de selecció per a la contractació de diverses persones aturades o desocupades
dins el Pla d’ocupació de l’Ajuntament de Subirats per a l’any 2017, la qual queda de la
següent manera:
ASPIRANTS ADMESOS

ORDRE DE
PRESENTACIÓ

NOM

1

Constantino Gonzalez Vilar

3

Josep Grau Castellvi

5

Oscar Arias Pérez

6

David Cruz Aguilera

ASPIRANTS EXCLOSOS

ORDRE DE
PRESENTACIÓ

NOM

2

Jamal El Hajjioui Haddou

4

Khalid El Hajjioui

MOTIU

Manca presentar document
d’inscripció al servei
d’Ocupació de Catalunya
actualitzat.
Manca presentar graduat
escolar i/o formació bàsica.
Manca presentar certificat
de convivència de la unitat
familiar.
Manca presentar document
inscripció al servei
d’Ocupació de Catalunya
actualitzat.
Manca presentar graduat
escolar i/o formació bàsica
Manca presentar certificat
de convivència de la unitat
familiar.

SEGON.- Concedir un termini de 5 dies naturals, comptadors a partir del dia següent de la
publicació d’aquesta resolució en el tauler d’anuncis i en el web municipal, per a
esmenes i reclamacions. En el cas que no es presentin reclamacions, la llista d’aspirants
admesos i exclosos es considerarà definitiva.
TERCER.- Designar com a membres del Tribunal, de conformitat amb allò que assenyala la
base sisena, a:
President: Esther Grases i Simón, tècnica de l’àrea de poble.
President suplent: Mercè Bosch Torres, administrativa àrea poble.
1 Vocal: Verònica Argibai i Carrillo, representant dels Serveis Socials Bàsics Municipals
Suplent del 1 vocal: Guillem Escué i Ribalta, representant dels Serveis Socials Bàsics
Municipals
2n Vocal: Cinta Tabueña, arquitecta tècnica de l ‘Ajuntament
Suplent del 2n vocal: Natalia Gibert Colet, administrativa àrea intervenció.
3r Vocal: Marta Mestre Urpí, representat àrea de territori.
Suplent del 3r vocal: Elisabet Rodríguez Romeu, representant àrea de poble.
Secretària: Maria Sanpere Herrero, secretària interventora municipal
Suplent de la secretària: Yolanda Olivella Sarrión, representant àrea intervenció.

QUART.- Exposar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l’ajuntament i en el web
municipal www.subirats.cat
Ho mano i signo a Subirats, 12 de juny de 2017

Pere Pons i Vendrell
Alcalde-President

Davant Meu,
La Secretaria

