
1

Dilluns, 8 de febrer de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cubelles

EDICTE

En data 26 de gener de 2016 s'aprova la resolució de la regidoria de RRHH per la qual es declara la relació provisional 
d'aspirants admesos i exclosos a les proves selectives que regiran la creació, mitjançant concurs oposició, d'una borsa 
de treball de personal laboral temporal en la categoria de tècnic/a auxiliar de comunicació i protocol de l'Ajuntament de 
Cubelles, que tot seguit es fa públic:

"RESOLUCIÓ DE LA REGIDORIA DE RRHH NÚM. 16/2016

Atès que per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 11 de novembre de 2015, va aprovar les 
bases que regiran la creació, mitjançant concurs oposició, d'una borsa de treball de personal laboral temporal en la 
categoria 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 30 de novembre de 2015, CVE-núm. de registre: 0022015025708.

Atès que l'anunci de la convocatòria ha estat publicat al DOGC de data 16 de desembre de 2015 núm. 7019, CVE-
DOGC-A-15344080-2015.

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 5 de gener de 2016 el termini de presentació d'instàncies, dins el període reglamentari han 
tingut  entrada  en  el  registre  general  d'aquest  Ajuntament  les  següents  sol·licituds  per  prendre  part  en  aquest 
procediment:

ID DNI EXEMPT NIVELL CATALÀ
1 77316900P A
2 77110622V A
3 46063359V A
4 43444942N A
5 79290826M A
6 46238553C A
7 77784846L A
8 47631927P A
9 35089759Q A
10 47636095J A
11 47639361J A
12 74827804H A
13 79290694B A
14 46798176F A
15 46236762T NA

A: Declara Acreditar coneixements de la llengua catalana nivell C.
NA: No declara acreditar coneixements de la llengua catalana nivell C.

HE RESOLT:

Primer.- Declarar admesos els aspirants següents:

ID DNI
1 77316900P
2 77110622V
3 46063359V
4 43444942N
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ID DNI
5 79290826M
6 46238553C
7 77784846L
8 47631927P
9 35089759Q
10 47636095J
11 47639361J
12 74827804H
13 79290694B
14 46798176F

Segon.- Declarar exclosos als següents aspirants, per les causes que es detallen a continuació:

ID DNI
1 46236762T

El darrer dia de presentació de sol·licituds, no acredita el requisit exigit a la base quarta, punt 7.1.).

Tercer.- 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.

Quart.- Es convoca als aspirants el proper 3 de març a les 09:30 hores a les dependències municipals situades al carrer 
Joan Roig i Piera, 3-5 per a la realització de la prova teòrica i pràctica.

1. Cinquè.- Nomenar com a membres del Tribunal qualificador a:

Presidenta: 
• Vocal – Sra. Carme López-Feliu i Font. Secretària General.
• Suplent – Sra. Trinidad Hernández Bordallo. TAE de SSGG. 
Personal tècnic especialitzat en la matèria: 
• Vocal – Mª Àngels Fuster Bau, personal tècnic especialitzat.
• Suplent – Pau Ramon Montané, personal tècnic especialitzat. 
Personal funcionari / laboral: 
• Vocal – Sr. Víctor Lora Ordaz, personal funcionari. 
• Suplent – Sr. Alejandro Osorio Pedrón, personal funcionari. 
Escola d'Administració Púbica de Catalunya: 
• Vocal – Sra. Inmaculada Navarro Freixedas, representant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. 
• Suplent – Sr. Xavier Montoliu Gutiérrez, representant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. 
Funcionàries de la corporació, que exerciran la secretaria del procés selectiu: 
• Vocal – Sra. Inmaculada Valle León, funcionària de la corporació. 
• Suplent – Sra. Cristina Freixas Montané, funcionària de la corporació. 

Sisè.- Exposar la present resolució al e-tauler de la corporació i a la pàgina web municipal www.cubelles.cat. 

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

Cubelles, 26 de gener de 2016
L'alcaldessa, Rosa Fonoll i Ventura
En dono fe, la secretària general, Carme Lopez-Feliu i Font

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