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Maria Sanpere i Herrero, secretària-interventora de l’ajuntament de Subirats (Alt Penedès) 
 
CERTIFICO: Que en la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local de 30 de maig de 
2018, 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: 
 
27.APROVAR LA CONTRACTACIÓ DE DOS PEONS I UN INSTAL·LADOR DINS DEL PLA D’OCUPACIÓ 
DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS DEL 2018 
 
“Atès que els treballs necessaris de manteniment i serveis complementaris que s'han de prestar 
per part de la brigada municipal d'obres a tot el municipi presenta un important endarreriment 
per raó de la complexitat derivada de l' extensió del municipi amb un elevat número de nuclis 
de població i d' instal·lacions i equipaments, i donat que la referida brigada municipal d'obres 
necessita un reforç especialment durant als mesos d'estiu. 
 
Atès que l'Ajuntament de Subirats és beneficiari de la subvenció de la Diputació de Barcelona 
del "Programa complementari de foment de l'ocupació i de suport a la integració social" en el 
marc del Pla de "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" subvenció que té per finalitat la de facilitar 
la contractació de persones aturades dins del Pla d'Ocupació de l'Ajuntament de Subirats de 
l'any 2018. 
 
Atesa la necessitat de donar cobertura a aquest servei, s'han publicat les bases per a la 
contractació de dos peons de brigada i un instal·lador per a la brigada municipal  i s'ha portat 
a terme l'avaluació dels candidats presentats d'acord amb aquelles, proposant-ne la 
contractació del següents senyors: 
 
- Constantino González Vilar, peó  
- Òscar Arias Pérez, instal·lador 
- Verònica Mariscal Redondo, peó 
 
Ates que la contractació es fa respectant els preceptes de la Llei de Pressupostos Generals de 
l'Estat per a 2017 i per a fomentar l'ocupació entre persones que fa molt temps són a l'atur. 
 
Ates el que estableix l'art. 21.1h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim 
local, quant a la competència de l'alcalde, i vist que ho té delegat en la Junta de Govern Local, 
es proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Contractar al Sr. Constantino González Vilar amb DNI 33834423-C, amb les següents 
condicions:  
 
Règim: personal laboral temporal per obra i servei 
Data d’inici: 15 de juny de 2018 
Data final: 31 de desembre de 2018  
Categoria: peó  
Retribució bruta mensual: 1.236,53 € 
Jornada: complerta (37,5 hores setmanals)  
 
Segon.- Contractar a la senyora Verònica Mariscal Redondo, amb DNI 77.117.052-F, amb les 
següents condicions:  



 
Règim: personal laboral temporal per obra i servei 
Data d’inici: 15 de juny de 2018 
Data final: 31 de desembre de 2018  
Categoria: peó  
Retribució bruta mensual: 1.236,53 € 
Jornada: complerta (37,5 hores setmanals)  
 
Tercer.- Contractar al Sr. Òscar Arias Pérez amb DNI 39893191-J, amb les següents condicions:  
 
Règim: personal laboral temporal per obra i servei 
Data d’inici: 15 de juny de 2018 
Data final: 31 de desembre de 2018  
Categoria: instal·lador  
Retribució bruta mensual: 1.434,37 € 
Jornada: complerta (37,5 hores setmanals)  
 
Quart.- Fer constar en la redacció del contracte la clàusula següent: "El present contracte es 
formalitza a l'empara del desenvolupament del Pla d'Ocupació de la Diputació de Barcelona. 
El contracte està finançat amb càrrec a l'ajut atorgat en el marc de la línia de suport "Programa 
complementari de foment de l'ocupació i de suport a la integració social" en el marc del Pla de 
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019" de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el corresponent 
règim de concertació i de la normativa general aplicable. 
 
Cinquè.- Notificar aquests acords als interessats, tot requerint-los per tal que aportin la 
documentació necessària per a la formalització de les respectives contractacions (número 
compte bancari de la seva titularitat, número SS). 
 
Sisè.- Comunicar aquest acords als serveis econòmics per a la seva constància i tramitació fins 
a la formalització del corresponent contracte de treball. 
 
Setè.- Publicar aquesta contractació en el BOPB, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el 
web municipal.  
 
Vuitè.- Donar compte d'aquests acords en la propera sessió plenària.” 
 
I perquè així consti, lliuro el present certificat d’ordre i amb el vistiplau del Sr. alcalde-president a 
Subirats, trenta-ú de maig de dos mil divuit. 

 
                Vist i plau, 

L’alcalde-president  


