
DECRET D’ALCALDIA 
NÚM. 68 / 2015 

 

Atès que el dia 11 de desembre es va constituir mitjançant el sistema de concurs amb 
convocatòria pública (DOGC Núm. 6703 de data 9 de setembre de 2014) una Borsa de 
Treball de Conserges, com a  personal laboral temporal de l’Ajuntament de Cubelles, 
per cobrir les possibles vacants que en un període de dos anys puguin sorgir a la 
plantilla d’aquest Ajuntament, de la categoria de Conserges, assimilats a un grup de 
classificació AP., segons els articles 76 i 77 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic.  

Vist el decret 931/2014 de data 16 de desembre de 2014 segons el qual es regula la 
borsa de treball de Conserges, assimilats/des a un grup de titulació AP. per a la 
prestació de serveis amb caràcter temporal a l’Ajuntament de Cubelles com a personal 
laboral per a cobrir les possibles necessitats de servei que es puguin produir a la 
Corporació.  

Vistes les instàncies següents presentades al registre general de la corporació en 
relació al procés de selecció de referència: Instància núm. 2014/14265 de data 18 de 
desembre de 2014 corresponent a l’aspirant amb DNI núm. 43.415.467T, instància 
núm. 2014/14334 de data 19 de desembre de 2014 corresponent a l’aspirant amb DNI 
36.973.379M, instància núm. 2014/14105 de data 16 de desembre de 2014 
corresponent a l’aspirant amb DNI 39.703.434Y i instància núm. 2014/14122 de data 
16 de desembre de 2014 corresponent a l’aspirant amb DNI 72.531.139H.  

Vista l’Acta del tribunal de selecció de data 28 de gener de 2015, del següent tenor 
literal:   

- “Instància núm. 2014/14265 de data 18 de desembre de 2014, corresponent a 

l’aspirant amb DNI núm. 43.415.467T 

El tribunal revisa els mèrits al·legats per l’aspirant. Es modifica la puntuació total 

atorgada per la valoració de mèrits, que passa d’1 punt a 2 punts. Aquesta 

puntuació correspon: 1 punt atorgat segons la base 7.2.b) (titulació superior a 

l’exigida a la convocatòria) i 1 punts segons la base 7.2.c) (curs de prevenció de 

riscos superior a 30 hores). Respecte a la base 7.3.a), corresponent a l’experiència 

laboral, aquesta no pot ser valorada perquè a la documentació aportada per 

l’aspirant  (Informe de Vida laboral) no consta la naturalesa dels serveis que es van 

prestar ni les tasques que es van desenvolupar en l’experiència laboral acreditada.  

- Instància núm. 2014/14334 de data 19 de desembre de 2014, corresponent a 

l’aspirant amb DNI 36.973.379M 

El tribunal acorda donar una còpia a l’aspirant dels criteris de correcció que es van 

fer servir per a la valoració de les tres proves pràctiques, previ pagament de les 

taxes que l’ordenança municipal determini.  

- Instància núm. 2014/14105 de data 16 de desembre de 2014 corresponent a 

l’aspirant amb DNI 39.703.434Y 



El tribunal revisa els mèrits aportats per l’aspirant i es ratifica en la seva puntuació. 

Els mèrits als que fa referència aquesta aspirant en la instància de referència no 

es poden valorar per no correspondre a funcions anàlogues a les de la plaça a 

cobrir, ja que l’experiència laboral a la qual fa referència a la seva instància té per 

funció la digitalització del fons documental de l’Ajuntament.  

- Instància núm. 2014/14122 de data 16 de desembre de 2014 corresponent a 

l’aspirant amb DNI 72.531.139H  

El tribunal revisa els mèrits aportats per l’aspirant, i es comprova que l’aspirant no 

acredita titulació superior, cursos de prevenció de riscos, ni acredita experiència 

laboral de funcions anàlogues segons la base 7.2.) de les bases que regulen el 

present procés selectiu. Per tant, es ratifica en la seva puntuació en relació als 

mèrits atorgats”.  

 
Vist allò que diu l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local. 
 
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides,  
 
HE RESOLT: 
 
PRIMER.- Modificar la regulació de la borsa de treball de Conserges, assimilats/des a 
un grup de titulació AP. per a la prestació de serveis amb caràcter temporal a 
l’Ajuntament de Cubelles com a personal laboral per a cobrir les possibles necessitats 
de servei que es puguin produir a la Corporació.    
 
Les incorporacions de personal amb caràcter temporal a l’ Ajuntament de Cubelles 
tindran ordre cronològic, quedant la llista en l’ordre que tot seguit es detalla: 
 
 

NÚM. DNI TOTAL 

1 52466222W 25,62 

2 38439536G 21,79 

3 43506978V 21,70 

4 77110622V 21,12 

5 35050095G 20,81 

6 33322583E 19,41 

7 38539390S 17,56 

8 52214917H 16,52 

9 25134218W 16,35 

10 38103964W 15,98 

11 43415467T 15,84 

12 44415579A 15,80 

13 07496085V 15,72 



14 37667053E 15,12 

15 46974609F 14,90 

16 52427762K 14,87 

17 44421384N 14,63 

18 35060031G 14,40 

19 53286701W 14,37 

20 43406176R 14,34 

21 37669518A 14,19 

22 47639471P 14,11 

23 33926794T 13,99 

24 52427754J 13,92 

25 36981879H 13,77 

26 33927969W 13,65 

27 40983496A 13,57 

28 38411591G 13,43 

29 40974070F 13,39 

30 44011078A 13,33 

31 35120428A 13,28 

32 30815802B 13,18 

33 79290247R 13,17 

34 46557458F 13,15 

35 35055750R 13,13 

36 37369342T 13,12 

37 43516857Y 13,11 

38 52214131Z 12,91 

39 52422800G 12,86 

40 39690861Z 12,84 

41 43511215E 12,83 

42 38089304Q 12,82 

43 39703434Y 12,73 

44 37282446K 12,53 

45 52625730M 12,47 

46 44193003K 12,28 

47 47639220X 12,18 

48 52197667H 12,17 

49 44018445X 12,12 

50 72531139H 12,07 

51 46407369Q 11,94 

52 38099349X 11,80 



53 36972118D 11,79 

54 47835678W 11,73 

55 47634132M 11,69 

56 38508478S 11,63 

57 52421170F 11,62 

58 47606882X 11,56 

59 46052758L 11,39 

60 35039053W 11,29 

61 46453221Y 11,28 

62 77307305G 11,20 

63 47835389N 10,97 

64 53325091M 10,94 

65 46617902F 10,89 

66 27326756L 10,80 

67 47631933Z 10,52 

68 38099028B 10,41 

69 46775611M 10,39 

70 35108041J 9,49 

71 46544001M 9,47 

72 77319742K 9,19 

73 38150736S 8,74 

74 38068636W 8,38 

75 52216142R 8,38 

76 37729836S 8,17 

77 47159079V 7,64 

78 52213738N 7,64 

 
 

Cada candidat/da serà cridat en el moment en que les necessitats del servei ho 
requereixin i pel període de temps necessari per cobrir les possibles vacants, 
absències de personal, treballs concrets o acumulació de tasques, de conformitat amb 
allò que disposa l’article 11 de la Llei 7/2007, de 13 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, i l’article 15 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.  

En cas que un/a candidat/a rebutgi l’oferta presentada per l’ajuntament de Cubelles, es 
farà constar diligència del departament de recursos humans amb aquesta 
circumstància, i es cridarà al candidat/a següent. El candidat/a que ha rebutjat l’oferta 
passarà a la última posició en la llista de referència. 

Es cas que el candidat/a  accepti l’oferta concreta per prestar serveis a l’ajuntament de 
Cubelles, un cop exhaurit el contracte o nomenament, tindrà preferència d’entrada en 
el proper servei. 



 

SEGON.-  Comunicar la present resolució al departament de recursos humans i al 
Comitè d’empresa. 

 

TERCER.- Publicar aquesta resolució a la pàgina web i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. 

 

Cubelles, 29 de gener de 2015 

L’alcaldessa      Davant meu,    

       La Secretària General  

 

Monica Miquel i Serdà    Carme Lopez- Feliu i Font 

 

 

 

 

 

 

 


