EDICTE
En data 2 d’octubre de 2018 s’aprova la resolució de la regidoria de RRHH per
la qual es declara la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos a les
proves selectives per a l’accés, en règim de funcionari de carrera i pels sistema
de concurs oposició pel torn de promoció interna, d’una plaça vacant de
l’escala bàsica d’administració especial, subescala serveis especials, classe
policia local, categoria Caporal de la Policia Local de Cubelles, que tot seguit es
fa públic:
“Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 146/2015, de 9 de juliol, modificat pels
decrets d´Alcaldia núm. 315/2015, de 19 d’octubre; 363/2016, de 18 de juliol;
82/2017, de 14 de març; 83/2017, de 15 de març , 181/2017, de 13 d’abril, i
269/2017, de 17 de maig, s’efectuen delegacions específiques d’atribucions de
gestió i resolució a favor dels regidors i regidores de les regidories
corresponents.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 27
de juny de 2018 es va aprovar la convocatòria de proves selectives per a
l’accés en règim de funcionari de carrera i pels sistema de concurs oposició pel
torn de promoció interna d’una vacant de l’escala bàsica d’administració
especial, subescala serveis especials, classe Policia Local, categoria caporal
de la Policia Local de Cubelles.
Atès que les bases íntegres de la convocatòria han estat publicades al “Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona” núm. registre CVE 201820029107 de data
25 de juliol.
Atès que l’anunci de la convocatòria ha estat publicat al DOGC núm. 7698 de
data 3 de setembre de 2018.
Vist allò que diu l’article 55 i ss. del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic.
Vist allò que diu l’article 21.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
Atès que, un cop finalitzat el 24 de setembre de 2018 el termini de presentació
d’instàncies, dins el període reglamentari han tingut entrada en el registre

general d’aquest ajuntament les següents sol·licituds per prendre part en
aquest procés selectiu:
ID

DNI

INSTÀNCIA

1

...7284Y

2018/11806

2

...3184M

2018/12013

3

...8460Y

2018/12278

4

...7613H

2018/12503

5

...8881S

2018/12548

HE RESOLT:
Primer.- Declarar admesos els aspirants següents:
ID

DNI

INSTÀNCIA

1

...7284Y

2018/11806

2

...3184M

2018/12013

3

...8460Y

2018/12278

4

...7613H

2018/12503

5

...8881S

2018/12548

Segon.- Concedir un termini de 10 dies hàbils, a partir del següent a la
publicació d’aquest anunci per a esmenar sol·licituds o presentar les
al·legacions que es creguin escaients.
En cas de no presentar al·legacions en el termini de 10 dies hàbils aquesta
llista s’entendrà automàticament elevada a definitiva.
Tercer.- Es convoca als aspirants al CSIDE situat al carrer Joan Roig i Piera 35 per a la realització de les proves teòrica i pràctica el dia 15 de novembre a
les 09:00 hores.

Quart.- Nomenar com a membres del tribunal qualificador a:

Presidenta



Vocal: Carme López-Feliu i Font



Suplent: Trinidad Hernández Bordallo

Personal tècnic especialitzat


Vocal: Juan Liñan Medina



Suplent: Adolfo Bueno Huertas

Personal tècnic especialitzat


Vocal: Oscar Garcia Izquierdo



Suplent: Alejandro Osorio Pedron

Personal funcionari de l’Ajuntament


Vocal: Núria Jane Orpi



Suplent: Laura de Tena Gómez

Institut de Seguretat Pública de Catalunya


Vocal: Sr. Antoni Romero Borrego



Suplent: Sr. Francesc Longo González

Direcció General d’Administració de Seguretat ( DGAS)


Vocal: Sr. Vicenç Cardona Saumell



Suplent: Sr. Antonio Mateos Mateos

Funcionàries de la corporació, que exerciran la secretaria del procés selectiu


Vocal: Sra. Cristina Freixas Montané, funcionària de la corporació



Suplent: Sra. Inmaculada Valle León, funcionària de la corporació

Cinquè.- Exposar la present resolució al e-tauler de la corporació i a la pàgina
web municipal www.cubelles.cat.
Sisè.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província. Els
successius anuncis es faran mitjançant l’exposició al e-tauler de la corporació i
a la pàgina web municipal www.cubelles.cat.”
Signat electrònicament
per :Carme LópezEn dono fe, Feliu i Font - DNI
52219656L (SIG)
:2018.10.05
La secretàriaData
general
13:24:01 CEST

L’Alcaldessa,

CPISR-1 C Rosa
Montserrat
Fonoll Ventura

Signat digitalment per
CPISR-1 C Rosa
Montserrat Fonoll
Ventura
Data: 2018.10.08
10:36:40 +02'00'

