
 
 

EDICTE 

 

En data 23 de febrer de 2016, s’aprova la Resolució de la Regidoria de RR.HH 

per la qual es rectifica la composició de membres del tribunal  per a les proves 

selectives per a la creació d’una borsa de treball de personal laboral temporal  

o personal funcionari interí en la categoria  d´ administratiu/va de l’Ajuntament 

de Cubelles, que tot seguit es fa públic:  

 

“RESOLUCIÓ DE LA REGIDORIA DE RRHH NÚM.   42 / 2016 

 

Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 113/2015, de 3 de juliol, pel qual s’aprova la 

creació de les diferents àrees municipals i delegacions genèriques a favor dels 

diferents regidors i regidores de la Corporació i vist el Decret d’Alcaldia núm. 

146/2015, de 9 de juliol, pel qual s’efectuen delegacions específiques 

d’atribucions de gestió i resolució a favor de les diferents regidories.  

Atès que per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 28 

d´octubre de 2015, va aprovar les bases que regiran la creació, mitjançant 

concurs oposició, d’una borsa de treball de personal laboral temporal o 

funcionari interí en la categoria d´administratiu/va de l’Ajuntament de Cubelles.  

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

Oficial de la Província de Barcelona” de data 27 de novembre de 2015, CVE-

núm. de registre: 0022015025563.   

Atès que l’anunci de la convocatòria ha estat publicat al DOGC de data  10 de  

desembre de 2015 núm. 7015, CVE-DOGC-A-15335043-2015. 

Atès que mitjançant la resolució de la regidoria de RRHH de data 4 de febrer de 

2016  mitjançant la qual es fa pública la relació provisional d’admesos i 

exclosos, es fa pública la composició del tribunal de selecció i es proposa al Sr. 

Noël Casals Ramon com a vocal titular del procés selectiu de referència.  

Atès que el Sr. Casals, mitjançant correu electrònic de data 18 de febrer de 

2016, informa de la seva renúncia a participar en el citat procés selectiu per 

mantenir una relació d’amistat manifesta amb una de les aspirants.  

 

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. 

 

 



 
 

HE RESOLT: 

 

Primer. - Nomenar com a vocal titular del procés selectiu per a les proves 

selectives per a la creació d’una borsa de treball de personal laboral temporal 

en la categoria d’administratiu/va de l’Ajuntament de Cubelles el proper dia 15 

de març de 2016 a les 09:30 a:  

 

VOCAL 

TITULAR  
Sra.  Rosa  Almirall i Domènech  Interventora municipal  

 

Segon. - Exposar la present resolució al tauler d’anuncis electrònic de la 

Corporació i a la pàgina web municipal www.cubelles.cat.  

 

Tercer. -  Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província.”  

 

 

Cubelles, 23 de febrer de 2016 

 

L’alcaldessa       En dono fe,  

       La Secretària General   

 

 

Rosa M. Fonoll i Ventura    Carme Lopez–Feliu i Font  

http://www.cubelles.org/

