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La Junta de Govern Local el dia 12 de juliol de 2017, es va adoptar per unanimitat el 
següent acord, a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent, 
el redactat del qual es transcriu literalment a continuació: 
 
36.DECLARAR DESERTA LA PLAÇA D’UN/A GUIA INFORMADOR/A TURÍSTIC/A, PER 
RENÚNCIA DE L’ÚNICA ASPIRANT QUE HA SUPERAT EL PROCÉS SELECTIU DE LLIURE 
CONCURRÈNCIA SEGUIT EN AQUEST AJUNTAMENT 
 
“Atès que des de l’àrea de poble de l’Ajuntament de Subirats es presenten les bases 

que han de regir el procés de selecció d’un/a guia informador/a turístic/a per a 

l’ajuntament de Subirats, pel procediment d’urgència. 

 

Atès que en Junta de Govern Local celebrada en data 10 de maig de 2017 es va 

prendre l’acord de  reconèixer i conseqüentment declarar a la treballadora municipal 

Sra. Maria Cartró Iriarte, que forma part de la plantilla de personal laboral de 

l’Ajuntament de Subirats, i que ocupa el lloc de treball de guia turístic, en la situació 

administrativa d’excedència voluntària per cura de fill menor de tres anys, a partir del 

dia 1 de juny de 2017. 

 

Vist que la Junta de Govern en sessió celebrada en data 24 de maig de 2017 va prendre 

l’acord, entre d’altres, d’aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció, per 

concurs, en règim de lliure concurrència, per a la contractació, en règim de personal 

laboral temporal, d’un/a guia informador/a turístic/a per a l’ajuntament de Subirats, pel 

procediment d’urgència. 

 

Atès que se celebrà el procés de selecció i segons l’acta del tribunal qualificador del 

procés de selecció per a la contractació d’un/a guia informador/a turístic/a per a 

l’ajuntament de Subirats de data 28 de juny de 2017, es proposa contractar a l’aspirant 

Sra. Marta Ferrer Cuyàs, per ser l’única persona que ha superat el procés de selecció. 

 

Vist que en data 29 de juny de 2017 la Sra. Ferrer presenta la seva renúncia a la proposta 

de contractació. 

 

Vist el que es disposa en el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament del personal al servei de les entitats locals, i demés normativa d’aplicació.  

 

Vista la competència de la Junta de Govern Local per a l’adopció d’aquest acord, en 

virtut de les delegacions fetes per l’Alcaldia mitjançant decret 97/2015, de data 17 de 

juny de 2015. 

 

Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Declarar, en el marc del procés de selecció assenyalat en la part expositiva 

d’aquest acord, deserta la plaça d’un/a guia informador/a turístic/a per a l’ajuntament 

de Subirats atès l’escrit de renúncia a aquesta presentat per l’única aspirant que havia 

superat el procediment. 

 



SEGON.- Notificar el present acord a la interessada i comunicar-lo a la regidoria de 

turisme i a l’àrea de poble. 

 

TERCER.- Publicar aquest acord en el taulell d’anuncis de la Corporació i en el web 

municipal.” 

 
Subirats, 14 de juliol de 2017  
     


