
DECRET 13/2018 

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

Vist que en Junta de Govern Local de data 15 de desembre de 2017, varen ser aprovades 

les bases per regir el procés de selecció en règim de personal laboral temporal d’un/a guia 

informador/a turístic/a per a l’Ajuntament  de Subirats  pel procediment d’urgència.  

 

Vist que en data 9 de gener de 2018 es va aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos. 

 

Vist que en l’apartat segon, es concedia un termini de 5 dies hàbils, per a realitzar esmenes 

i reclamacions.  

  

Vist que el termini de presentació va finalitzar el dia 16 de gener de 2018, procedeix aprovar 

la llista definitiva d’aspirant 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 per a la selecció de personal laboral temporal d’un/a guia informador/a 

turística a l’Ajuntament de Subirats.  

 

ASPIRANTS  ADMESOS 

 

 

 

 

 

SEGON.-  Convocar al personal que ha de realitzar la prova de coneixement de llengua 

anglesa, el proper dia  24 de gener de 2018 de 16.00 a 19:30 hores, a l’escola Skiy School al 

carrer Montardit, 27-33 de Sant Saduní d’Anoia.  

 

PROVA ANGLÈS 

 

 

 

 

TERCER.- Designar els membres del Tribunal Qualificador: 

 

President: Maria Sanpere Herrero, secretària interventora municipal 

President suplent: Mercè Bosch Torres, administrativa àrea poble. 

 

NUM NOM 

1 Francesc Perea Sabaté 

2 Daniel Freixa Ricalde 

3 Núria Luna Làzaro 

NUM NOM 

1 Francesc Perea Sabaté 



1 Vocal: Oscar Guerrero, Tècnic de Turisme. 

Suplent del 1 vocal: Marta Mestre, representat àrea de territori. 

 

2n Vocal: Maria Vendrell i Martí, administrativa àrea intervenció. 

Suplent del 2n vocal: Natalia Gibert Colet, administrativa àrea intervenció. 

 

3r Vocal: Elisabet Rodríguez Romeu, representant àrea de poble. 

Suplent del 3r vocal: Marta Mestre Urpí, representat àrea de territori. 

 

Secretària: Yolanda Olivella Sarrión, representant àrea intervenció. 

Suplent de la secretària: Elisenda Vendrell Vendrell , administrativa àrea secretaria.  

 

 

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

www.subirats.cat 

 

 

Subirats, 17 de gener de 2018 

 

 

 

 

Pere Pons i Vendrell    Davant Meu, 

Alcalde-President       La Secretària-interventora  

 

 

http://www.subirats.cat/

