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

 

CODI DE L’EXPEDIENT: 1937  NOM DE L’EXPEDIENT: 2022_1937_PROCES SELECCIO PER COMISSIO DE 
SERVEIS TECNIC DE GESTIO DE DE SERVEIS ECONOMICS 

 
 

 

DECRET 

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

PENEDÈS) 

APROVAR LA LLISTA PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS DEL PROCÉS DE 

SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ TEMPORAL EN COMISSIÓ DE SERVEIS DEL LLOC DE TREBALL DE 

TÈCNIC/A DE GESTIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

 

Antecedents de fet  

 

En Junta de Govern Local de 2 de novembre de 2022, s’aprova la segona convocatòria del 

procés de selecció per a la provisió temporal en comissió de serveis del lloc de treball de 

tècnic/a de gestió de serveis econòmics, publicant-se la mateixa, juntament amb les bases del 

procés, en el BOP de Barcelona de 4 de novembre de 2022, en el DOGC i en l’e-tauler municipal. 

La primera convocatòria fou aprovada per acord de Junta de 5 d’octubre de 2022, i també fou 

publicada en el BOP de 14 d ’octubre de 2022, en el DOGC i en l’e-tauler municipal.  

 

Vist que la base sisena 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 e l 

web municipal. Les persones aspirants disposaran d’un termini de cinc (5) dies hàbils per a 

esmenes i reclamacions, a comptar des de l’endemà de la publicació de les llistes provisionals al 

web municipal. 

 

Vist que ha finalitzat el termini de presentació de sol·licituds. 

 

Fonaments de dret  

 

De conformitat amb les bases que regeixen el procés de selecció i allò que disposa l’article 78 i 

concordants 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:  

 

 

Primer.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per a 

la provisió temporal en comissió de serveis del lloc de treball de tècnic de gestió de serveis 

econòmics, la qual queda de la següent manera: 
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ADMESOS: 

 

NÚM. REGISTRE DATA ENTRADA 
NÚM. 

EXPEDIENT 
DNI 

ASPIRANTS QUE 
HAURAN DE 
REALITZAR LA PROVA 
DE CATALÀ 

5164 18/10/2022 2022_2365 ***1964** NO 

 

 

 

EXCLOSOS: 

 

NÚM. REGISTRE 
DATA 

ENTRADA 

NÚM. 
EXPEDIENT 

DNI MOTIU D'EXCLUSIÓ 

5613 10/11/2022 2022_2478 ***2424** 

No complir els requisits de 

participació en el procés (base 

4.a), 4.c)) 

 

 

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

publicació d’aquest decret en el web municipal, per a esmenes i reclamacions.  

 

Tercer.- Publicar aquesta resolució en el web de l’ajuntament. 

 

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

 

 

 

 

 

 


