
DECRET  393/2018 
 
PERE PONS I VENDRELL, ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SUBIRATS (ALT PENEDÈS) 

 
Vist que per Decret d’Alcaldia 365/2018, de 4 de juliol de 2018, es va aprovar 
provisionalment la llista d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per a la 
constitució d’una borsa de treball d’arquitecte/a tècnic/a – aparellador/a. 
 
Vist que en l’apartat segon es concedia un termini de 5 dies hàbils, comptadors a partir 
de la dia següent de la publicació, per a esmenes i reclamacions. 
 
Vist que ha transcorregut el termini concedit i 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 del procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball 
d’arquitecte/a tècnic/a – aparellador/a, la qual queda de la següent manera: 
 

 
ASPIRANTS  ADMESOS 

 

Ordre de 
presentació 

Data i núm de registre 
d'entrada a l'Ajuntament 

NOM 

1 06/06/2018 - E/001553-2018 Carles Ortiz Raset 

2 06/06/2018 - E/001558-2018 Edurne Arrondo Vila 

3 14/06/2018 - E/001701-2018 Pau Serrabou Clemente-Alloza 

4 19/06/2018 - 1554/2018 Eva Cunill Biscós 

5 20/06/2018 - 1568/2018 Ester Serdà Blanch 

6 21/06/2018 - 1569/2018 Eva Villa Tizón 

7 21/06/2018 - E/001763-2018 Enric Balaguer Ribalta 

8 22/06/2018 - 1569/2018 Xavier Sole Suriol 

9 21/06/2018 - E/001772-2018 Núria Monfort Cabane 

10 22/06/2018 - 1635/2018 Patricia Jimenez Mogollon 

11 25/06/2018 - 1612/2018 Joan Vallès Sabater 

12 22/06/2018 - 1660/2018 Josep Monné Fort 
 
 

ASPIRANTS  EXCLOSOS 
 

CAP 
 
 
 



SEGON.- Acordar la innecessarietat de realitzar la primera i segona proves de la fase 
d’oposició, per quant tots els aspirants acrediten posseir els nivells de coneixements de 
llengua catalana i castellana requerits. La resta de proves del procés de selecció es 
realitzaran a partir del mes de setembre d’enguany inclòs.  
 
 
TERCER.-  Designar com a membres del Tribunal, de conformitat amb allò que assenyala 
la base sisena a: 
 
President: Maria Sanpere i Herrero, secretària-interventora municipal. 
President suplent: Pedro Garcia Navarro, personal tècnic de l’Ajuntament de Subirats.  
 
1r Vocal: Xavier Moreno Catalan, funcionari tècnic de l’Ajuntament de Gelida. 
Suplent del 1r vocal: Xavier Soler Gustems, funcionari tècnic de l’Ajuntament de Sant 
Sadurní d’Anoia. 
 
2n Vocal: Jordi Torres Gavin, designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 
Suplent del 2n vocal: Vanessa Fernández Pantoja, designada per l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya. 
 
Secretària: Maria Sanpere i Herrero, secretària- interventora municipal 
Suplent de la secretària: Natàlia Gibert Colet, personal administratiu de l’Ajuntament de 
Subirats.  
 
 
QUART.- Exposar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l’ajuntament i en el web 
municipal www.subirats.cat 
 
 
Ho mano i signo a Subirats, 12 de juliol de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Pere Pons i Vendrell    Davant Meu, 
Alcalde-President       La Secretaria 
 
 
 


