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Ajuntament de Cunit

La Junta de Govern Local en data  21 de novembre de 2017 ha adoptat els següents 
acords de modificació de les bases per a la provisió d´un lloc de treball d´ordenança, 
adscrit  a  l´Àrea de Servei  a  les Persones-Regidoria  d´Ensenyament  aprovades en 
sessió ordinària en data 21 de març de 2017:

“PRIMER.-  Aprovar  la  supressió  de la  base segona,  punt  tercer,  que estableix  el  
següent: “Ocupar un lloc de treball en la categoria d´ordenança segons la Relació de  
Llocs de Treball de l´Ajuntament de Cunit.” 

SEGON.-  Aprovar la  modificació de la  base cinquena,  fase de concurs,  segons el  
següent redactat: 

A)Experiència Professional, màxim 4 punts:

a.1) Per serveis prestats a l'Administració Pública en un lloc de treball de la categoria  
de conserge, fins a un màxim de 4 punts, que es puntuen a raó de 0,5 punts per  
semestre complet treballat. 

a.2) Per serveis prestats a l'Administració local en una plaça del mateix grup, fins a un  
màxim de 2 punts, que es puntuen a raó de 0,5 punts per semestre complet treballat. 

Els serveis prestats a les administracions públiques en qualitat de personal eventual  
no es valoren. 

Els  serveis  prestats  a l'Administració  local  no computen doblement  com a serveis  
prestats en els apartats a.1) i a.2).

L’experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s’ha  
d'acreditar  mitjançant  certificació  de  l’òrgan  competent  amb  indicació  expressa  de  
l'escala  i  subescala  o  categoria  professional  desenvolupada,  funcions,  període  de  
temps, règim de dedicació i experiència adquirida. 

TERCER.- Anul.lar la convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió  
ordinària de data 21 de març de 2017

QUART: Convocar les corresponents proves per a la provisió i disposar la publicació  
de les bases modificades al tauler d´anuncis electrònic de la corporació. 

CINQUÈ.- Comunicar el present acord al Comitè d´Empresa de la Corporació.

Cunit, a data de signatura electrònica

El Secretari 
Jordi Gasulla Sabaté
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