DECRET 5/2018
PERE PONS I VENDRELL, ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SUBIRATS (ALT PENEDÈS)
En Junta de Govern Local, de data 15 de novembre de 2017, varen ser aprovades les
bases per regir el procés de selecció en règim de personal laboral temporal d’un/a guia
informador/a turístic/a per a l’Ajuntament de Subirats.
Vist que la base cinquena de les bases, 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 provisional d’admesos i exclosos, i que es concedirà un
termini de cinc dies hàbils per a esmenes i reclamacions,
Vist allò que estableixen les bases d’aquesta convocatòria i atès que el termini de
presentació de sol·licituds va finalitzar el dia 4 de gener de 2018.
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 provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de
selecció d’un/a guia informador/a turístic/a, la qual queda de la següent manera:
ASPIRANTS PRESENTATS
NUM

NOM

1

Francesc Perea Sabaté

2

Daniel Freixa Ricalde

3

Núria Luna Làzaro

ASPIRANTS ADMESOS
NUM

NOM

1

Francesc Perea Sabaté

2

Daniel Freixa Ricalde

3

Núria Luna Làzaro

PROVA ANGLÈS
NUM
1

NOM
Francesc Perea Sabaté

Aclariment: Si la qualificació d’aquesta prova resulta ser NO APTE, la persona aspirant
quedarà eliminada del procés selectiu.

SEGON.- Concedir un termini de 5 dies hàbils, 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.
TERCER.- Els membres del tribunal seran designats en el decret d’aprovació de la llista
definitiva d’aspirants admesos i exclosos, on també es convocarà i assenyalarà el dia i
l’hora de realització de la prova de coneixement de la llengua anglesa.
QUART.- Exposar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l’ajuntament i en el web
municipal www.subirats.cat
Subirats, 9 de gener de 2018

Pere Pons i Vendrell,
Alcalde

Davant Meu,
La Secretària,

