DECRET 141/2017
LLORENÇ ROS I PEIRÓN, ALCALDE ACCIDENTAL DE L'AJUNTAMENT DE SUBIRATS (ALT PENEDÈS)

En Junta de Govern Local, de data 1 de març, varen ser aprovades les bases per regir
el procés de selecció d’un oficial electricista per a la brigada municipal de
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 determinarà el lloc,
data i l’hora de realització de la prova de coneixement de llengua catalana, i que es
concedirà un termini de deu dies hàbils per a esmenes i reclamacions,
Vist allò que estableix les bases d’aquesta convocatòria i atès que el termini de
presentació de sol·licituds va finalitzar el dia 4 d’abril de 2017.
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 oficial electricista, la qual queda de la següent manera:
ASPIRANTS PRESENTATS
Ordre de
presentació

Nom

1

Ivan Ros Vendrell

2

Jordi Borràs José

3

Oscar Arias Pérez

4

Kiliam Suarez Jordà

5

Roger Cuartiella Ferret

6

Lluís Catasús Cid

7

Antoni Ferrer Inglès

8

Xavier Casas Massana

9

Amadeu Solé Gonzàlez

ASPIRANTS ADMESOS
Ordre de
presentació

Nom

1

Ivan Ros Vendrell

2

Jordi Borràs José

4

Kiliam Suarez Jordà

8

Xavier Casas Massana

9

Amadeu Solé Gonzàlez

ASPIRANTS EXCLOSOS
Ordre de
presentació

Nom

Motiu

3

Oscar Arias Pérez

5

Roger Cuartiella Ferret

6

Lluís Catasús Cid

7

Antoni Ferrer Inglès

Manca presentar instància on s’indiqui que
reuneix tots i cadascun dels requisits exigits a
les bases
Manca presentar instància on s’indiqui que
reuneix tots i cadascun dels requisits exigits a
les bases
Manca presentar instància on s’indiqui que
reuneix tots i cadascun dels requisits exigits a
les bases
Manca compulsar tota la documentació

Aclariment: Els aspirants que no disposin d’informe de vida laboral per no haver cotitzat; o els
que no disposin de documentació acreditativa dels mèrits hauran de notificar aquest fet per
escrit a l’Ajuntament, i en aquest cas seran puntuats segons la documentació ja presentada.

Aspirants que provisionalment han de fer la prova de català:
PROVES DE CATALÀ

Ordre de
presentació

Nom

8

Xavier Casas Massana

SEGON.- Concedir un termini de 10 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.
QUART.- Exposar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l’ajuntament i en el web
municipal www.subirats.cat
Subirats, 10 d’abril de 2017

Llorenç Ros i Peirón
Alcalde accidental

Davant Meu,
La Secretària,

