
 
 

EDICTE 

En data 23 de juliol de 2019 s’aprova la resolució del regidor de RRHH núm. 198/2019, 
per la qual es declara la relació definitiva 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: 

 “D’acord al 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 regidors i 

regidores de les regidories corresponents.  

Atès que per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 13 de 

febrer de 2019 va aprovar la convocatòria de 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. 

Atès que les bases íntegres de la convocatòria han estat publicades al “Butlletí Oficial 

de la Província de Barcelona” núm. registre CVE 2019007169 de data 5 de març de 

2019. 

Atès que l’anunci de la convocatòria ha estat publicat al DOGC núm. 7850  de data 9 

d’abril de 2019.   

Atès que la relació provisional d’admesos i exclosos, la convocatòria a la primera 

prova i la composició del tribunal han estat publicada al “Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona” de data 28 de juny de 2019 CVE-núm. de registre: CVE 2019022759.  

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 29 d’abril de 2019 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 procediment: 

 

 

 

 



ID DNI INSTÀNCIA 

1 ---9095-- 2019/4674 

2 ---9703-- 2019/4737 

3 ---7526-- 2019/4811 

4 ---9240-- 2019/4812 

5 ---6832-- 2019/4958 

6 ---8534-- 2019/4997 

7 ---5653-- 2019/5067 

8 ---4158-- 2019/5087 

9 ---1685-- 2019/5095 

10 ---2179-- 2019/5105 

11 ---7669-- 2019/5139 

12 ---2980-- 2019/5141 

13 ---3245-- 2019/5146 

14 ---6870-- 2019/5164 

15 ---6253-- 2019/5210 

 

Atès que en data 2 de juliol de 2019 ha tingut entrada en el registre general d’aquest 

ajuntament la instància 2019/8315 de data 2 de juliol de 2019 de l’aspirant amb DNI ---

-9095--, que diu el transcrit literal següent: 

“El día 19 de junio de 2019 se ha publicado en la sede electrònica del Ayuntamiento de 

Cubelles el edicto en el que se anuncia la resolución núm. 174/2019, en relación a las 

pruebas selectives de Técnico Especialista en inserción laboral. 

En la lista de admitidos a las mencionades pruebas, se resuelve que no tengo 

acreditado el nivel de catalán B. 

Por lo que, 

Solicito que sea admitido en el registro el documento adjunto en el que se certifica la 

acreditación del nivel B2 de catalán.” 

Atès que les bases reguladores del procés de selecció de referència en la seva base 

segona punt 1.8) Coneixements de llengua catalana, s’indica que s’ha d’estar en 

possessió del certificat de nivell de català C1. 

Vista la resolució de recursos humans núm. 191 /2019 de 22 de juliol de rectificació 

d’errada material de la resolució núm. 174/2019, de 10 de juny. 

 



 
 

HE RESOLT: 

Primer.- Procedir a admetre a tràmit la instància núm. 019/8315, de data 2 de juliol de 

2019, de l’aspirant amb DNI ----9095--, admetent el document que adjunta per certificar 

que té acreditat el nivell B2 de català. 

Segon.- Declarar admesos els aspirants següents: 

ID DNI INSTÀNCIA CATALÀ 

1 ---9095-- 2019/4674 NA 

2 ---9703-- 2019/4737 A 

3 ---7526-- 2019/4811 A 

4 ---9240-- 2019/4812 A 

5 ---6832-- 2019/4958 A 

6 ---8534-- 2019/4997 A 

7 ---5653-- 2019/5067 A 

8 ---4158-- 2019/5087 A 

9 ---1685-- 2019/5095 A 

10 ---2179-- 2019/5105 A 

11 ---7669-- 2019/5139 A 

12 ---2980-- 2019/5141 A 

13 ---3245-- 2019/5146 A 

14 ---6870-- 2019/5164 A 

15 ---6253-- 2019/5210 A 

 
A Declara acreditar coneixements de la llengua catalana nivell C1 

NA No declara acreditar coneixements de la llengua catalana nivell C1 

Tercer.- 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.org/
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