
 
 

EDICTE 

En data 22 de juliol de 2019 s’aprova la resolució del regidor de RRHH núm. 191/2019, 
per la qual es rectifica una errada material en la resolució de recursos humans núm. 
174/2019 que declarava la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos a les 
proves selectives per a l’accés, en règim de personal laboral fix, i pel sistema de 
concurs oposició lliure d’una plaça vacant de tècnic o tècnica especialista en inserció 
laboral, plaça assimilada a un grup A2 de l’Ajuntament de Cubelles, que tot seguit es 
fa públic: 
 

 “Vist el  Decret d´Alcaldia núm. 536/2019, de 2 de juliol, pel qual s’efectuen 

delegacions específiques d’atribucions de gestió i resolució a favor dels diferents 

regidors i regidores de la Corporació. 

Atès que s’ha observat una errada material en la resolució del regidor de Recursos 
Humans núm. 174/2019, de 10 de juny, es proposa la seva rectificació i  allà 
 
On diu: 
 
“A Declara acreditar coneixements de la llegua catalana nivell B 
NA No declara acreditar coneixements de la llengua catalana nivell B” 
 
Ha de dir: 
 
“A Declara acreditar coneixements de la llegua catalana nivell C1 
NA No declara acreditar coneixements de la llengua catalana nivell C1” 
 
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides,  
 
HE RESOLT; 
 
PRIMER.- Rectificar la resolució del regidor de Recursos Humans núm.  174/2019, de 
10 de juny, i  allà 
 
On diu: 
 
“A Declara acreditar coneixements de la llegua catalana nivell B 
NA No declara acreditar coneixements de la llengua catalana nivell B” 
 
Ha de dir: 
 
“A Declara acreditar coneixements de la llegua catalana nivell C1 
NA No declara acreditar coneixements de la llengua catalana nivell C1” 
 
 



SEGON.- Exposar la present resolució al e-tauler de la corporació i a la pàgina web 
municipal www.cubelles.cat. 

Contra el present acte administratiu no hi ha cap recurs, atès que es tracta d’un acte 

de tràmit. 

Cubelles, a data de la signatura electrònica 

L’Alcaldessa,       En dono fe,  

      La Secretària General accdtal. 

 

 

 

 

http://www.cubelles.cat/
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