
 

REVISIONS EXAMENS TEÓRIC I PRACTIC: 3 PLACES AUXILIARS GESTIÓ 

PERSONAL LABORAL AJUNTAMENT DE CUBELLES  

Data:   29 d’octubre de 2020 

De conformitat amb la normativa aplicable al procés selectiu únicament es procedeix a 

la revisió de les proves d’aquells aspirants que les han aprovat, atès que la petició de 

revisió d’examen d’un candidat que l’ha suspès i no pot continuar el procés ha de ser 

objecte de recurs d’alçada, ja que no pot ser considerada com una reclamació contra 

un acte de mer tràmit.  

Als efectes de realització de l’informe-proposta de resolució dels recursos d’alçada 

presentats, el Tribunal ha celebrat una sessió el mateix dia 29 d’octubre;  l’informe del 

Tribunal es traslladarà a l’Alcaldia amb la corresponent proposta de resolució per tal 

que es dicti la Resolució corresponent.  

Així, el Tribunal Qualificador del procés selectiu de referència procedeix a la revisió de 

les proves dels aspirants següents: 

ID INSTANCIA DNI 
Data de 
presentació 

108 2020/10322 ...1150. 20/10/2020 

17 2020/10709 ...2714. 27/10/2020 

9 2020/10140 ...6722. 15/10/2020 

 

Els tribunal qualificador desprès de realitzar les revisions d’examen, es RATIFICA en 

les seves qualificacions a excepció dels següents casos en que es modifica la 

valoració al haver-se detectat una errada material en el segon exercici de la PROVA 

TEÒRICA (sumatori de les valoracions parcials atorgades): 

 

ID INSTANCIA DNI Data de presentació 

RESULTAT 2ON EXERCICI PROVA 
TEÒRICA 

17 2020/10709 ...2714. 27/10/2020 7,85 

9 2020/10140 ...6722. 15/10/2020 
7,75 

 

 

 



 

Per tant, el resultat del segon exercici de la prova teòrica queda amb les puntuacions 

següents: 

 

ID DNI INSTÀNCIA CATALA 

RESULTAT 2on 

EXERCICI PROVA 

TEÒRICA 

9 ...6722. 15.252 A 7,75 

11 ...1971. 15.150 A 8 

17 ...2714. 15.556 A 7,85 

34 ...7885. 15.151 A 8,25 

43 ...4274. 15.153 A 6,25 

52 ...3161. 15.413 A 8,15 

72 ...1447. 15.620 A                 6,25 

86 ...6562. 15.291 A 7 

94 ...8875. 15.329 A 7,75 

95 ...2721. 15.755 A 6,75 

106 ...1150. 15.632 A 5,25 

111 ...8484. 15.052 A 9,25 

 

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 revisions de les proves 

realitzades amb les esmenes de les errades materials detectades i de la puntuació 

definitiva del segon exercici de la prova teòrica.  

Cubelles, a data de la signatura electrònica. 

La Secretaria del Tribunal Qualificador 

http://www.cubelles.cat/
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