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DECRET 585/2018 

 

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

 

Vist que per Decret d’Alcaldia 423/2018, de 27 de juliol de 2018, es va aprovar 

definitivament la llista d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció d’un/a 

tècnic/a mitjà de medi ambient i constitució de borsa de treball.  

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.- Convocar als aspirants al tercer exercici de la fase d’oposició (per no resultar 

necessari realitzar prova de llengua castellana), la prova teòrica, el dia 11 de desembre 

de 2018, a les 9.30 hores, al Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal. 

Els aspirants que superin la prova teòrica són convocats, acte seguit, a la realització de 

la prova pràctica, que tindrà lloc el mateix dia 11 de desembre de 2018. 

Les persones aspirants seran convocades per la realització de les proves en crida única.  

 

S’adverteix als aspirants que es deixarà un marge de temps de 10 minuts per a iniciar les 

proves, 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. 

 

Es recorda als aspirants que hauran de comparèixer amb el DNI o document original 

acreditatiu de la identitat. 

 

SEGON.- Exposar aquesta resolució en el tauler d’anuncis de l’edifici on s’ubica la seu 

de l’Ajuntament de Subirats i en el web municipal www.subirats.cat/convocatories  

 

Ho mano i signo a Subirats, 19 de novembre de 2018. 

 

 

 

 

 Pere Pons Vendrell      Davant meu 

 Alcalde-President      La secretària-interventora 

 
 

http://www.subirats.cat/convocatories

