
 

 

 

DECRET  193/2017 

 

PERE PONS I VENDRELL, ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SUBIRATS (ALT PENEDÈS) 

 

Vist que per Decret d’Alcaldia 141/2017, de 10 d’abril 2017, es va aprovar 

provisionalment la llista d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria de selecció 

d’oficial electricista de la brigada municipal de l’Ajuntament de Subirats.  

 

Vist que en l’apartat segon, es concedia un termini de 10 dies hàbils, comptadors a 

partir de la dia següent de la publicació per presentar la documentació requerida. 

 

Vist que el termini de presentació va finalitzar el dia 2 de maig de 2017, procedeix 

aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos. 

 

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 de selecció d’un oficial electricista per a la brigada municipal de 

l’Ajuntament de Subirats, la qual queda de la següent manera: 

 

ASPIRANTS  ADMESOS 

 

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  EXCLOSOS 

 

 

CAP 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aspirants que definitivament han de fer la prova de català:  

 

PROVES DE CATALÀ 

 

8 Xavier Casas Massana 

 

 

 

SEGON.- Informar als aspirants que han de realitzar la prova de català, que aquesta 

serà el proper dia 15 de maig de 2017 a les 10.00 hores, al Consorci de Normalització 

Lingüística de l’Alt Penedès i Garraf  C/ Pere el Gran, 32 de Vilafranca del Penedès. 

 

TERCER.- Exposar aquest decret en el tauler d’edictes de l’ajuntament i en el web 

municipal www.subirats.cat 

 

Subirats, 9 de maig de 2017 

 

 

Pere Pons i Vendrell    Davant Meu, 

Alcalde-President       La Secretaria 

 

http://www.subirats.cat/

