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DECRET   

 

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

PENEDÈS) 

 

Antecedents de fet 

 

La Junta de Govern local el dia 11 de maig de 2022 va aprovar les bases i la convocatòria del procés 

selectiu, per lliure concurrència, mitjançant concurs de mèrits, per a la constitució d’una borsa de 

treball de guies/informadors turístics per a l’Ajuntament Subirats, borsa que tindrà una vigència de 

2 anys i que deixarà sense efecte la borsa constituïda per acord de la Junta de Govern Local de 16 

de febrer de 2022. 

Es publicà la convocatòria juntament amb les bases en el Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona, i la convocatòria també en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, 

tant les bases com la convocatòria també han estat publicades en l’e-tauler d’anuncis de la 

Corporació i en el web 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; aquesta llista es publicarà en el 

tauler d’anuncis de la pàgina web municipal. 

  

Les persones aspirants disposaran d’un termini de cinc dies hàbils per a esmenes i 

reclamacions, a comptar des de l’endemà de la publicació de les llistes provisionals a la web 

municipal. 

 

Vist allò que estableixen les bases d’aquesta convocatòria i atès que ha finalitzat el termini de 

presentació de sol·licituds. 

 

Fonaments de dret 

 

De conformitat amb allò que disposa l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que 

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:  
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Primer.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos del concurs de mèrits per a 

la constitució d’una borsa de treball de guies/informadors turístics de l’Ajuntament de Subirats la 

qual queda de la següent manera: 

 

ADMESOS: 

 

NÚM. 

REGISTRE 

INICIALS 

ASPIRANTS 

NÚM. 

EXPEDIENT DNI 

2894 I.V.R. 
2022_1382    ***2078** 

2672 A.LL.G. 2022_1380 ***8549**  

2807 L.M.C.B. 2022_1381 ***1436**  

 

 

EXCLOSOS: 

 

N. DE 

REGISTRE 

INICIALS 

ASPIRATS 

NÚM. 

EXPEDIENT DNI 
MOTIU 

2572 J.M.B. 2022_1379 
 

***5078** 
Manca presentar declaració responsable  

2908 M.C.B. 2022_1383 ***6140** Manca presentar certificat vida laboral actualitzat 

3065 A.O.H. 2022_1444 ***9105** Manca presentar declaració responsable  

 

* Hi ha aspirants provisionalment exclosos que no han aportat alguns dels documents 

obligatoris. En cas de no presentar-los en el termini de cinc dies hàbils, l’aspirant quedarà 

exclòs del procediment de selecció.  

 

* S’observa que hi ha aspirants que no han presentat mèrits; es recorda que en el termini de 5 

dies hàbils els aspirants poden aportar documentació complementària a la seva sol·licitud 

inicial. 

 

Segon.- Concedir un termini de 5 dies hàbils, comptadors a partir del dia següent de la 

publicació d’aquest acord en el tauler d’anuncis del web municipal, per a esmenes i 

reclamacions.  

 

Tercer.- Els membres del tribunal seran designats en el decret d’aprovació de la llista definitiva 

d’aspirants admesos i exclosos. 

 

Quart.- Exposar aquesta resolució en el tauler d’edictes del web de l’ajuntament.  
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Ho mano i signo a Subirats, en la data de la signatura electrònica. 

 

 

 


