
 

S’informa que el tribunal reunit el dia 17/10/2019 ha resolc els següents 

escrits que els entén com recurs d’alçada atès que reclama contra un acte de 

tràmit: 

En relació a la petició de revisió d’examen Cultural 

Registres d’entrada 2019/10877 i 2019/10878: El tribunal procedeix a realitzar la revisió de les 

proves realitzades per aquests aspirants i es reafirma en el resultat obtingut. Els aspirants 

rebran la notificació de la resolució per mitjans electrònics. 

En relació a la petició de revisió d’examen Teòric 

Registre d’entrada 2019/11018: El tribunal un cop revisada la prova realitzada per  l’aspirant es 

reafirma en el resultat obtingut. 

En relació a la prova física 

Registre d’entrada 2019/11771: L’aspirant va ser exclòs per què no va presentar el certificat 

mèdic amb indicació de l’alçada, que es requeria a les base setena reguladora del procés de 

selecció, i el que va presentar l’aspirant no es feia constar que complia l’alçada exigida a la 

base segona punt 1.6 de les esmentades bases, l’aspirant exposava que no s’havien complert 

les condicions d’imparcialitat i transparència en el procés ja que considera que no corresponia 

la seva exclusió del procés perquè a les bases no s’especificava el text concret que havia de 

constar en el certificat mèdic en relació a la seva alçada i sol·licita seguir en el procés de 

selecció realitzant en primer lloc les proves físiques. 

El tribunal de selecció desprès d’estudiar el recurs d’alçada considera que s’ha d’estimar el 

recurs i que tant ell com els aspirants que van ser exclosos pel mateix motiu han de continuar 

en el procés de selecció, esmenant en el termini de 10 dies el certificat mèdic aportat. 

Es convoca als següents aspirants a les proves físiques el dia 23/10/2019 

a les 9 h. Poliesportiu Municipal de Cubelles, situat a l’Av. Onze de Setembre 

S/n.: 

ID DNI NÚM INSTÀNCIA 

14 ---2219-- 2019/8626 

39 ---2261-- 2019/8950; 2019/11771 

65 ---4797-- 2019/9077 

89 
---8191-- 

2019/9149, 2019/9151 i 
2019/9152 

 

1. Els aspirants tenen fins al dia 30 d’octubre de 2019 per presentar els 

mèrits. Es recorda que els mèrits només conten fins a l’últim dia de 

presentació d’instància per formar part del procés, que va ser el dia 

17/07/2019.  

2. En cas d’haver presentat aquesta documentació juntament amb la instància per 

prendre part al procés selectiu, s’entendrà que és la documentació que 



 

l’aspirant vol que sigui tinguda en compte pel concurs de mèrits i no caldrà 

tornar a presentar-la.  

Es convoca a la prova de Català el dia 25/10/2019 a les 9h. al CSIDE: 

ID DNI NÚM INSTÀNCIA 

39 ---2261-- 2019/8950; 2019/11771 

 

Es convoca als següents aspirants a les proves PSICOTÈCNIQUES els 

següents dies: dia 28/10/2019 a les 10:30 h. a la Caserna de la Policia, 

situat al C. Arles de Tec, s/n., i el dia 29/10/2019 per fer les entrevistes 

(pendent de confirmació d’horaris) 

ID DNI NÚM INSTÀNCIA 

12 ---5696-- 2019/8556 

27 ---8040-- 2019/8786 

29 ---0861-- 2019/8867 

37 
---2542-- 

2019/8939 i 
2019/10292 

49 ---2386-- 2019/9020 

50 ---4776-- 2019/9021 

53 ---9308-- 2019/9033 

54 
---8494-- 

2019/9034 i 
2019/9036 

55 ---0672-- 2019/9041 

67 ---0651-- 2019/9083 

70 
---1987-- 

2019/9097 i 
2019/10454 

71 ---6767-- 2019/9098 

76 ---8650-- 2019/9114 

78 ---1056-- 2019/9128 

79 ---4037-- 2019/9129 

80 ---2737-- 2019/9130 

85 ---4382-- 2019/9140 

86 ---0973-- 2019/9142 

94 ---1416-- 2019/9179 

El tribunal de selecció acorda publicar a la pàgina www.cubelles.cat i al tauler 

d’anuncis electrònic de l’ajuntament el resultat de les proves realitzades.  

El tribunal estableix reunir-se desprès de les proves psicotècniques (dia per 

determinar) per finalitzar la valoració  dels mèrits dels aspirants. 

Cubelles, a data de la signatura electrònica. 

La Secretaria del Tribunal de Selecció. 

http://www.cubelles.cat/
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