
 
 

 

DECRET  139/2016 

 

 

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

 

Vist que la Junta de Govern Local, de data 2 de març, va aprovar per unanimitat la 

convocatòria i les bases per a la contractació de 4 places  de personal laboral 

temporal, del grup C2, 3 socorristes aquàtics i 1 coordinador-socorrista per la 

temporada d’estiu 2016.  
 

Vist que la base cinquena de les bases disposa que un cop finalitzat el termini de 

presentació de  sol·licituds, l’Ajuntament publicarà, en el taulell oficial de l’ajuntament  

i en el web municipal, la relació d’aspirants admesos i exclosos i que es concedirà un 

termini de cinc dies hàbils per a esmenes i reclamacions, 
  
Vist allò que estableixen les bases d’aquesta convocatòria i atès que el termini de 

presentació de sol·licituds va finalitzar el dia 7 d’abril de 2016, la llista d’aspirants és la 

següent: 

   

Ordre de 

presentació 

Data i núm. de registre 

d'entrada a 

l'Ajuntament 

NOM 

1 22/03/2016 - 750/2016 Jordi Simó Mandri 

2 23/03/2016 - 764/2016 Òscar Roig Montull 

3 29/03/2016 - 768/2016 Albert Rosinés Cueto 

4 29/03/2016 - 772/2016 Josep Manel Calvo Casas 

5 02/04/2016 - 809/2016 Julia Martorell Rodríguez 

6 07/04/2016 - 867/2016 Anna Massana Arnan 
 

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, 

RESOL:  
 

PRIMER.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria 

per a la selecció de personal per a cobrir 4 places de personal laboral temporal, del 

grup C2, 3 socorristes aquàtics i 1 coordinador-socorrista, per la temporada d’estiu 

2016, la qual queda de la següent manera: 

 

ASPIRANTS  ADMESOS 

 

Ordre de 

presentació 

Data i núm de registre 

d'entrada a 

l'Ajuntament 

NOM 

1 22/03/2016 - 750/2016 Jordi Simó Mandri 

2 23/03/2016 - 764/2016 Òscar Roig Montull 

4 29/03/2016 - 772/2016 Josep Manel Calvo Casas 



6 07/04/2016 - 867/2016 Anna Massana Arnan 

 

 

ASPIRANTS  EXCLOSOS 

 

Ordre de 

presentació 

Data i núm. de registre 

d'entrada a l'Ajuntament 

Nom 
Motiu 

3 29/03/2016 - 768/2016 
Albert Rosinés Cueto Manca titulació 

necessària 

 

5 

 

02/04/2016 - 809/2016 

 

Julia Martorell 

Rodríguez 

Manca certificat 

negatiu de 

delictes sexuals 

 

 

Aspirants que provisionalment han de fer la prova de català:  

 

PROVES DE CATALÀ 

 

Ordre de 

presentació 

Data i núm. de registre 

d'entrada a l'Ajuntament 

Nom 

1 22/03/2016 - 750/2016 

 

Jordi Simó Mandri 

 

SEGON.- Requerir i concedir un  termini de 5 dies hàbils, comptadors a partir del dia 

següent de la publicació d’aquesta resolució en el tauler d’anuncis i en el web 

municipal, per a esmenes i reclamacions. En el cas que no es presentin reclamacions, 

la llista d’aspirants admesos i exclosos es considerarà definitiva. 

 

TERCER.- Designar com a membres del Tribunal, de conformitat amb allò que assenyala 

la base sisena, a: 

 

President: Maria Sanpere Herrero, secretària interventora municipal 

President suplent: Esther Nieto Barranco, aux. admin. àrea territori. 

 

1 Vocal:. Maria Vendrell i Martí, administrativa àrea intervenció. 

Suplent del 1 vocal: Elisabet Rodríguez Romeu, aux. administrativa intervenció 

 

2n Vocal: Mercè Bosch Torres, administrativa àrea secretaria 

Suplent del 2n vocal: Sònia Trullenque Roncero, aux. admin. àrea de poble. 

 

Secretària: Natàlia Gibert Colet, auxiliar administrativa àrea intervenció. 

Suplent de la secretària: Àngela Cucarella Moriano, aux. admin. àrea de poble. 

 

QUART.- Convocar als aspirants que han de realitzar la prova de català el dia 25 d’abril 

de 2016, a les 10:00 hores, al Consorci de Normalització Lingüística de l’Alt Penedès i 

Garraf,  C/ Pere el Gran, 32 de Vilafranca del Penedès. 

 

CINQUÈ.- Exposar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l’ajuntament i en el web 

municipal www.subirats.cat 

 

Ho mano i signo a Subirats,  14 d’abril de 2016 

 

 

Pere Pons i Vendrell    Davant Meu, 

Alcalde-President       La Secretaria 

http://www.subirats.cat/

