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DECRET

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

APROVAR LA BORSA DE TREBALL DE GUIES/INFORMADORS/ES TURÍSTICS/QUES PER A L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS  

EXPT. 2021_2170

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 publica 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 es publiquen en l’e-tauler 

d’anuncis de la Corporació i en el web de l’Ajuntament de Subirats.

Vista l’acta del Tribunal Qualificador de 5 de juliol de 2022 amb les puntuacions totals dels aspirants un cop realitzades 

totes les fases del procediment, concurs i entrevista.

Fonaments de dret

De conformitat amb allò que disposa l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament del personal al servei de 

les entitats locals.

Vistes les delegacions fetes per l’Alcalde en la Junta de Govern Local per Decret 377/2019.

Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER.- Deixar sense efecte la borsa de treball constituïda per acord de la Junta de Govern Local de 16 de febrer de 2022 i 

constituir una nova borsa de treball de guies/informadors/es turístics/ques de l’Ajuntament de Subirats formada pels següents 

aspirants i amb l’ordre que s’indica, borsa que tindrà una vigència de dos (2) anys des de la data de signatura d’aquest Decret, 

i que servirà per a cobrir les necessitats de nomenaments interins i contractacions laborals temporals durant aquest període:
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ORDRE INICIALS ASPIRANTS

1 L.M.C.B.

2 I.V.R.

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

https://subirats.cat/convocatories/

  Ho mano i signo a Subirats, en la data de signatura electrónica. 

https://subirats.cat/convocatories/

