DECRET 67/2018
PERE PONS I VENDRELL, ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SUBIRATS (ALT PENEDÈS)
Vist que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Subirats, en sessió de data 15 e
novembre de 2017, va aprovar per unanimitat, la convocatòria i les bases que havien de
regir el procés per a la selecció, en règim de personal laboral temporal, d’un/a guia
informador/a turístic.
Vista l’acta del Tribunal Qualificador de 6 de febrer de 2018, per la qual, un cop
superades totes les fases del procés de selecció, proposa la contractació de l’aspirant
que ha obtingut major puntuació i la constitució de la borsa de treball.
Vist allò que disposa l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
En ús de les atribucions que em confereix l’article 21.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
de bases de règim local.
RESOLC:
PRIMER.- Contractar al senyor FRANCESC PEREA SABATÉ, amb NIF 48108003-F, amb les
següents condicions:
- Denominació: Guia informador/a turístic.
- Jornada: 32 % de la jornada laboral consistent en 12 hores setmanals, amb prestació
de servei irregular al llarg de l’any, incloent-hi diumenges i festius, així com una bossa
d’hores pendents de concretar destinada a actes de l’Àrea de Turisme: festivals,
congressos, mercats, fires i desplaçaments.
- Subgrup de classificació (article 76 TREBEP): C2
- Retribució: La corresponent al lloc de treball.
- Tipus de relació amb l'ajuntament: personal laboral temporal.
- Durada: des del 19 de febrer de 2018 fins a la incorporació de la persona que ocupa
la plaça i que es troba en situació d’excedència administrativa voluntària per a cura
d’un fill menor.
SEGON.- Aprovar la constitució de la borsa de treball de guia informador turístic de
l’Ajuntament de Subirats, amb una vigència de dos anys a comptar des de la data
d’aquest Decret, data de la seva constitució, de conformitat amb la següent relació
nominal:
ORDRE
1

Cognoms i nom
DANIEL FREIXA RICALDE

TERCER.- Notificar aquest Decret a l’interessat senyor Perea i publicar-lo en el tauler
d’edictes de l’ajuntament i en el web municipal www.subirats.cat.
QUART.- Donar trasllat d’aquets Decret al servei de Turisme de l’Ajuntament i a la
intervenció municipal.
Ho mano i signo a Subirats, el dia 14 de febrer de 2018.
Pere Pons Vendrell
Alcalde-President

Davant meu
La secretària-interventora

