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Per Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 24 d’octubre de 2017, es va adoptar el següent acord:

“ANTECEDENTS
Vistes les necessitats de l’Ajuntament, en les que per tal de garantir el bon funcionament del servei caldria proveir 
els llocs de treball que a causa de baixes per incapacitat temporal, maternitats i/o vacants que es produeixen al llarg 
de l’exercici. 
Vist l’acord de Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 23 de maig de 2017, on es va adoptar les bases 
i la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball, mitjançant el sistema de concurs-oposició, per a la provisió 
amb caràcter temporal, de les possibles substitucions o vacants de les necessitats urgents i inajornables que es 
declarin del personal de la plantilla de personal, categoria recepcionista d’aquest Ajuntament de Cunit publicades 
al Butlletí Ofi cial de la Província número 109, de 7 de juny de 2017 i al Diari Ofi cial de la Generalitat de Catalunya 
número 7384, de data 6 de juny de 2017.
Vista l’Acta del Tribunal Qualifi cador de la Convocatòria de Recepcionistes (expedient 2901.2017) de data 9 
d’octubre de 2017. 
Atès que segons l’acta del Tribunal Qualifi cador de data 9 d’octubre de 2017 només ha superat el procés selectiu 
un candidat.
Vist que la borsa de recepcionistes (expedient 2901.2017) en la Base Sisena:

“La vigència de la borsa fi nalitzarà en el termini de 24 mesos des de l’endemà de l’aprovació de la llista ordenada 
amb els noms dels aspirants que han superat el procés selectiu per part del President/a de la Corporació. No 
obstant, quedarà sense efecte en el moment que ja no es disposi de candidats”.
Vista la provisió del Regidor de la Regidoria de Recursos Humans de data 10 d’octubre de 2017. 
Vist que es tracta d’un servei essencial i prioritari d’aquest Ajuntament, 

FONAMENTS JURÍDICS
-  Constitució Espanyola ( arts.23 i 103 ),
-  Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de 

l’Empleat Públic,
-  Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats 

textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública ( arts.14 i 42 a 58 ),
-  Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local ( arts.89 a 91 i 103 i 104 ),
-  Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions legals vigents 

en matèria de règim local ( arts.177 ),
-  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya ( arts.286 a 290 ),
-  Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals (arts. 63 a 

93).

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de la borsa de treball, mitjançant el sistema de concurs-oposició, per cobrir 
necessitats, amb caràcter temporal, de les possibles substitucions o vacants de les necessitats urgents i inajornables 
que es declarin del personal de la plantilla de personal, categoria recepcionista d’aquest Ajuntament, grup de titulació 
C2, dotades amb les retribucions que corresponguin d’acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent, 
bases publicades al Butlletí Ofi cial de la Província número 109, de 7 de juny de 2017.
SEGON.- Convocar les corresponents proves selectives i disposar la publicació al BOP i l’anunci de la convocatòria 
al DOGC. 
TERCER.- Comunicar el present acord al Comitè d’Empresa de la Corporació.”------

Cunit, 25 d’octubre de 2017
El secretari, Jordi Gasulla Sabaté
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