DECRET 211/2017
PERE PONS I VENDRELL, ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SUBIRATS (ALT PENEDÈS)
Vist que per Decret d’Alcaldia 193/2017, de 9 de maig de 2017, es va aprovar
definitivament 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 data 15 de maig de 2017, els aspirants que no havien presentat la titulació
acreditativa del nivell B1 de català es van examinar d’aquesta matèria.
Vist que des del Consorci de Normalització Lingüística han tramès el resultat d’aquesta
prova.
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,
RESOLC:
PRIMER.- DETERMINAR que desprès de realitzar la prova de llengua catalana de nivell
B1 de la Junta Permanent de Català, els següents aspirants han estat qualificats com
a
NO PRESENTATS (queden eliminats del procés selectiu)

8

Xavier Casas Massana

SEGON.- DETERMINAR que la llista definitiva d’aspirants que continuen el procés de
selecció, queda de la següent manera:

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

9

Amadeu Solé Gonzàlez

TERCER.- Convocar el Tribunal Qualificador, el qual es reunirà el proper dia 5 de juny
de 2017 a les 9.30 hores, a l’Ajuntament de Subirats.
President: Esther Grases i Simón, tècnica de l’area de poble.
President suplent: Mercè Bosch Torres, administrativa àrea poble.
1 Vocal: Fermí Martínez Hurtado, representant designat per l’Escola d’Administració
Suplent del 1 vocal: Pere Hervàs Fernàndez
2n Vocal: Maria Vendrell i Martí, administrativa àrea intervenció.
Suplent del 2n vocal: Natalia Gibert Colet, administrativa àrea intervenció.
3r Vocal: Marta Mestre Urpí, representat àrea de territori.
Suplent del 3r vocal: Elisabet Rodríguez Romeu, representant àrea de poble.
Secretària: Maria Sanpere Herrero, secretària interventora municipal
Suplent de la secretària: Yolanda Olivella Sarrión, representant àrea intervenció.
QUART.- Convocar als aspirants que continuen en el procés de selecció d’oficial
electricista, a la realització de la prova teòrica, que tindrà lloc el proper dilluns dia 5 de
juny de 2017, a les 10,00 hores, a l’Ajuntament de Subirats, Plaça de l’Ajuntament, s/n
de Sant Pau d’Ordal.
S’adverteix als aspirants que es deixarà un marge de temps de 10 minuts per a iniciar la
prova, i posteriorment no s’admetrà la compareixença de cap aspirant que arribi amb
posterioritat, els quals seran considerats com a no presentats i conseqüentment
eliminats del procés selectiu.
Els aspirants que superin la prova teòrica seran convocats, acte seguit, a la realització
de la prova pràctica, que tindrà lloc el mateix dilluns dia 5 de juny.
Es recorda als aspirants que hauran de comparèixer amb el DNI o document original
acreditatiu de la identitat.
CINQUÈ.- Exposar aquest decret en el tauler d’edictes de l’ajuntament i en el web
municipal www.subirats.cat per a general coneixement.
Subirats, 18 de maig de 2017

Pere Pons i Vendrell
Alcalde-President

Davant Meu,
La Secretària

