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Ajuntament de Subirats
Plaça de l’1 d’octubre, s/n
08739 – Sant Pau d’Ordal
(Subirats)
Tel. 93 899 30 11

DECRET
PERE PONS I VENDRELL, ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SUBIRATS (ALT
PENEDÈS)
Vist que en Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022, varen ser aprovades les bases i la
convocatòria del procés de selecció, per a la contractació de persones aturades dins el Pla d’Ocupació
2022 de l’Ajuntament de Subirats.
Vist que la base cinquena disposa que un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds,
l’Ajuntament aprovarà la llista provisional d’admesos i exclosos, llista que es publicarà a l’e- tauler
d’anuncis de la Corporació concedint un termini de cinc dies hàbils per a esmenes i reclamacions, a
comptar des de l’endemà de la publicació de la llista provisional en la web municipal.
Vist que per Decret d’Alcaldia es va aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos.
Vista l’acta del Tribunal qualificador amb la valoració total dels mèrits dels aspirants, i on es proposa la
contractació dels dos aspirants que han obtingut major puntuació.
De conformitat amb allò que disposa l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
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.- Aprovar la següent llista d’aspirants amb les puntuacions totals obtingudes en el procés de
selecció:

***0768**

Proximitat
C a r n e t TOTAL
Experiència
domicili
Valoració d
e MÈRIT
professional
Formació
social
conduir S
0,00
15,50
10,00
0,00
1,00
0,50
0,00
6,20
1,20
0,00
1,00
4,00

***4101**

0,00

DNI
***3442**

0,00

0,00

0,00

0,00

SEGON.- Contractar al Sr. C.G.V., amb DNI ***3442**, amb les següents condicions:
Règim: personal laboral temporal pla ocupació
Data d’inici: 1 de juny de 2022
Data final: 31 de desembre de 2022
Durada: 6 mesos
Categoria: peó de brigada
Retribució bruta mensual: 1.355,27 €
Jornada: complerta (37,5 hores setmanals)

TERCER.- Contractar al Sr. A.D.O., amb DNI ***0768**, amb les següents condicions:
Règim: personal laboral temporal pla ocupació
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Ajuntament de Subirats
Plaça de l’1 d’octubre, s/n
08739 – Sant Pau d’Ordal
(Subirats)
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Data d’inici: 1 de juny de 2022
Data final: 31 de desembre de 2022
Durada: 6 mesos
Categoria: peó de brigada
Retribució bruta mensual: 1.355,27 €
Jornada: complerta (37,5 hores setmanals)
QUART.- Fer constar en la redacció del contracte la clàusula següent: "El present contracte està
finançat amb càrrec a l’ajut atorgat en el marc dels Plans Locals d’Ocupació 2022 de la Diputació de
Barcelona, d’acord amb el corresponent règim”.
CINQUÈ.- Notificar aquests acords als interessats, tot requerint-los per tal que aportin la documentació
necessària per a la formalització de la respectiva contractació, si no obra ja en poder de l’administració
(certificat compte bancari de la seva titularitat, número d’afiliació a la Seguretat Social, certificat mèdic
oficial).
SISÈ.- Comunicar aquest acords als serveis econòmics per a la seva constància i tramitació fins a la
formalització dels corresponents contractes 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’aquest decret en la propera sessió plenària.
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