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Dilluns, 24 de febrer de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cubelles

EDICTE

En data 4 de febrer de 2014 s'aprova el Decret d'alcaldia pel qual es declara la relació definitiva d'aspirants admesos i 
exclosos a les proves selectives per a l'accés mitjançant el sistema de concurs oposició pern torn de promoció interna, 
d'una  plaça  de  tècnic  mig  de  gestió  vacant  a  la  plantilla  de  personal  d'aquest  ajuntament,  assimilada  al  grup  de 
classificació A2, que tot seguit es fa públic:

"DECRET DE L'ALCALDIA

NÚM. / 2014

Atès  que per  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  en  sessió  ordinària  de  data  24  d'octubre  de  2013,  s'aprova  la 
convocatòria per a la provisió, mitjançant sistema de concurs oposició per torn de promoció interna, d'una plaça de 
tècnic mig de gestió vacant a la plantilla de personal funcionari d'aquest ajuntament, assimilada al grup de classificació 
A2.

Atès que les bases íntegres de la convocatòria han estat publicades al "Butlletí Oficial de la Província de Barcelona" de 
data 13 de novembre de 2013, amb número de registre 022013026822DE.

Atès que l'anunci de la convocatòria ha estat publicat al DOGC de data 19 de novembre de 2013, núm. 6504, CVE-
DOGC-A-13087034-2013.

Vist allò que diu l'article 55 i ss. de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, 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 dos de maig el període per presentació d'instàncies, dins el període reglamentari han tingut 
entrada en el registre d'aquest Ajuntament les següents sol·licituds per prendre part en aquest procediment:

1.- SALADIÉ FORASTÈ, CARME.

HE RESOLT:

Primer.- Declarar admesos els aspirants següents:

1.- SALADIÉ FORASTÈ, CARME.

Segon.- Concedir un termini de 10 dies hàbils, a partir del següent a la publicació d'aquest anunci, per a esmenar 
sol·licituds o presentar les al·legacions que es creguin escaients. En cas de no presentar al·legacions en el termini de 10 
dies hàbils aquesta llista s'entendrà automàticament elevada a definitiva.

Tercer.- Es convoca a l'aspirant admès el dia 19 de juny a les 10:00h per a la realització de les proves teòrica i pràctica 
a les dependències de l'Ajuntament de Cubelles situades al carrer Joan Roig i Piera número 3.

Quart.- Nomenar com a membres del Tribunal qualificador a:

Presidenta Sra. Carme López-Feliu i Font Secretària General de la corporació
Suplent Sra. Trinidad Hernández Bordallo TAE de SSGG 
Vocal Sra. Rosa Almirall Domènech Interventora
Suplent Sr. Noël-Herman Casals Ramón TAE de Serveis Econòmics 
Vocal Sr. Carles Manel Barnes Garcia Cap del Servei de Contractació de la Diputació de Barcelona
Suplent Sr. Juan Manuel Orbegozo Arruti Tècnic  Superior  adscrit  al  Servei  d'Assistència  a 

l'Organització Municipal de la Diputació de Barcelona
Vocal Sr. Pere Martinez Teruel Representant  de  l'Escola  d'Administració  Pública  de 

Catalunya 
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Suplent Sr. Valentín Alonso Alonso Representant  de  l'Escola  d'Administració  Pública  de 
Catalunya

Secretària Sra. Inmaculada Valle León Funcionària de la corporació 
Suplent Sr. Abel Lora Ordaz Funcionari de la corporació

Cinquè.- Exposar el present Decret al tauler d'anuncis de la Corporació i a la pàgina web municipal www.cubelles.cat.

Sisè.- Publicar  la  present  resolució  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província.  Els  successius  anuncis  es  faran  mitjançant 
l'exposició al tauler d'anuncis de la corporació i a la pàgina web municipal www.cubelles.cat.

Cubelles, 6 de febrer de 2014
L'alcaldessa, Mònica Miquel i Serdà
Davant meu, la secretària general, Carme Lopez-Feliu i Font

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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