DECRET 271/2017
MARCOS PEREZ LOPEZ, ALCALDE-PRESIDENT ACCIDENTAL 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 2 Peons de Brigada i 1 Instal·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 vist que ha transcorregut el
termini de cinc dies naturals concedits per a esmenes i reclamacions.
De conformitat amb allò que disposa 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 definitiva d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la
convocatòria per a la selecció de personal per a cobrir 2 places de peons de la brigada, i
1 oficial instal·lador de personal laboral temporal, la qual queda de la següent manera:
ASPIRANTS ADMESOS

ORDRE DE
PRESENTACIÓ

NOM
Plaça

1

Peó

Constantino Gonzalez Vilar

3

Peó /Instal·lador

5

Instal·lador

Oscar Arias Pérez

6

Instal·lador

David Cruz Aguilera

Josep Grau Castellvi

ASPIRANTS EXCLOSOS

ORDRE DE
PRESENTACIÓ
2

NOM
Plaça
Peó

Jamal El Hajjioui Haddou

4

Peó

Khalid El Hajjioui

SEGON.- Convocar el Tribunal Qualificador, el qual es reunirà el proper dia 28 de juny de
2017 a les 08:30 hores, a l’Ajuntament de Subirats, per a procedir a efectuar la valoració
dels mèrits.
TERCER.- Exposar aquest decret en el tauler d’edictes de l’ajuntament i en el web municipal
www.subirats.cat
Subirats, 22 de juny de 2017

Marcos Pérez López
Alcalde accidental

Davant Meu,
La Secretària-interventora

