
Ref. 5715/2017

EDICTE
Ajuntament de Cunit

Per Decret d’alcaldia número 2018-0623 de data 20 de febrer de 2018 s’ha aprovat la 
llista defintiva d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria  del concurs oposició 
lliure, d´una plaça d'agent de la Policia Local de Cunit:

“ANTECEDENTS

Finalitzat  el  termini  de  presentació  de  sol·licituds  per  prendre  part  en  la 
convocatòria que tenen per objecte la regulació del procediment per a l´accés, 
pel sistema de concurs oposició lliure, d´una plaça d'agent de la Policia Local 
de  Cunit,  enquadrada  en  l'Escala  d'Administració  Especial,  sots-escala  de 
Serveis  Especials,  Escala  Bàsica,  grup  de  titulació  C2,  dotades  amb  les 
retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la 
legislació  vigent,  plaça  núm.  F.12/5  segons  la  codificació  de  la  Plantilla  de 
Personal de l´Ajuntament de Cunit de l´any 2017 i prevista a l´Oferta Pública d
´Ocupació,  segons convocatòria aprovada per  acord de la  Junta de Govern 
local en data 27 d’octubre de 2017, publicades al Butlletí Oficial de la Província 
número 217, de 10 de novembre de 2017 i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya número  7491, de data 9 de novembre de 2017 i la seva rectificació  
publicada al BOP de Tarragona número 6 de data 9 de gener de 2018.

Vistes  les  instàncies  presentades  2018-E-RC-2469  pel  DNI  *3001T  i  la 
instància 2018-E-RC-1985 pel DNI *2641V. 

Vist l’Informe desfavorable de Recursos Humans número 10/2018 en referència 
a la instància 2018-E-RC-1985 on s’informa desfavorablement  per no complir 
els  requisits  establerts  a  les  corresponents  bases a  data  de finalització  del 
termini  de presentació de les instàncies per participar-hi.

Vist l’informe desfavorable de Recursos Humans número 11/2018 en referència 
a la instància 2018-E-RC-2459 on s’informa desfavorablement per no complir 
els  requisits  establerts  a  les  corresponents  bases a  data  de finalització  del 
termini  de presentació de les instàncies per participar-hi.

FONAMENTS JURIDICS:

De conformitat  amb  l’apartat  quart  de  les  bases  reguladores  que  han  de  regir  la 
selecció.

Vist el que disposa l’article 21 de la llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació de la Llei  
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

Vist  el  que  disposa  l’article  68  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot això, RESOLC:



PRIMER: Aprovar  definitiu  la  llista  de les  persones admeses  i  excloses segons el 
següent detall:

ASPIRANTS ADMESOS/ES

Cognoms i nom
ABELLÁN GUZMÁN, FRANCISCO JAVIER
ALFÉREZ GARCIA, ADRIÁN
AREALES GARCIA, GUILLERMO
CÁCERES GÓMEZ, RAÚL
CLARAMUNT DOMENECH, JOSEP MARIA
CORDERO MARIN, MARCOS
DE LA FUENTE CEREZO, ALEJANDRO
FERNANDEZ TORRENS, JOSE
FORTUNY RUIZ, SERGI
GARCIA FERNANDEZ, ADRIÀ
GONZALEZ MÉNDEZ, REBECA
HACHOUM MADANI, MOHAMMED REDA
JUSTICIA DIAZ, FRANCISCO JAVIER
LACHETA CORTÉS, JAVIER
LLORDÈS JIMÈNEZ, GERARD
LOPEZ OLIVERA, FRANCISCO
MAESTRO RODRIGUEZ, LUIS
MEDINA NAVARRET, MIQUEL
NUALART PROS, ORIOL
OLIVÉ RAMOS, GEORGINA
PAGA MARGALEF, IVAN
PALMA ESPINOSA, ADRIAN
PEREZ ARCOS, JOSE ANTONIO
PEREZ INFESTA, IRATXE
RESECO BRAVO, VICTOR MANUEL
ROMERO GALAN, MANUEL
SANCHEZ JOSÉ, ELÍAS
SERRAT BARCELÓ, MARC
SOLE COBA, ANA
SOLIS ZAFRA, DANIEL
SUAREZ CARBONELL, ALEIX
TORRES NUÑEZ, JORDI
VILLATORO PARDO ANDREU

ASPIRANTS EXCLOSOS/ES

COGNOMS, NOM
ALFARO MOLINA, ANTONIO
AMORES MALUENDA ALEJANDRO
ANDRÉS SANZ, JÉSSICA
ARRRIAZU PEREZ, VÍCTOR
BUJALANCE LUNA, CARLOS
CARRASCO LOPEZ MARIA CRISTINA
ESPINOSA JIMENEZ, JAVIER

FERRAZ MARTINEZ, SANDRA
MONTENEGRO RAMOS, JOSE ANGEL
PEREZ PEREZ, JOSE MARIA
ROMERO GARCIA, LARA
SALAZAR SANTOS, MOISES



TOVAR SERRANO SANTIAGO

SEGON.-  Comunicar  als  membres  del  Tribunal  per  a  la  constitució  del  Tribunal 
Qualificador el proper dia 22 de febrer de 2018  a les 09:30  hores a les dependències 
de la Policia Local C/ Conca de Barberà 9-11  CUNIT.
 
TERCER.- Comunicar als aspirants admesos que esteu convocats el dia 22 de febrer 
de 2018  a  les 10:00  hores  a  les  dependències  de la  Policia  Local  C/  Conca de 
Barberà  9-11 de Cunit  per a la realització del  primer exercici:  prova teòrica cultura 
general i tercer exercici: prova teòrica.

QUART.- Publicar aquesta resolució al  tauler d’edictes de la corporació i  a la web 
municipal”.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Contra  aquesta  resolució,  que posa  fi  a  la  via  administrativa,  procedeix  interposar 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, 
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de 
la seva publicació.

Cunit, amb data de signatura electrònica 

El Secretari,
Sr. Jordi Gasulla Sabaté
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