
Expedient.-1216/2017

EDICTE
AJUNTAMENT DE CUNIT

Per Decret d’alcaldia número 2018-0363 de data 1 de febrer de 2018 s´aprova la llista 
provisional d´aspirants de la  convocatòria  del concurs de mèrits que ha de regir la 
provisió d´un lloc de treball d´ordenança, adscrit a l´Àrea de Servei a les Persones, 
Regidoria  d´Ensenyament,  que  restarà  vacant  degut  a  la  sol·licitud  de  jubilació 
realitzada  pel  senyor  Carlos  Santaella  Quesada  codi  L.11/3,  treballador  d´aquest 
Ajuntament  adscrit  al  lloc de treball  de conserge del  col·legi  públic Els  Cossetans, 
aprovades per la Junta de de Govern Local en sessió ordinària de data 21 de març de 
2017, i la seva modificació de data 21 de novembre de 2017.

“ANTECEDENTS

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per predre part de la convocatòria  del 
concurs de mèrits que ha de regir la provisió d´un lloc de treball d´ordenança, adscrit a 
l´Àrea de Servei a les Persones, Regidoria d´Ensenyament, que restarà vacant degut a 
la sol·licitud de jubilació realitzada pel senyor Carlos Santaella Quesada codi L.11/3, 
treballador d´aquest Ajuntament adscrit al lloc de treball de conserge del col·legi públic 
Els Cossetans, aprovades per la Junta de de Govern Local en sessió ordinària de data 
21 de març de 2017, i la seva modificació de data 21 de novembre de 2017.

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 administacions públiques.

Per tot això, RESOLC:

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

ASPIRANTS ADMESOS/ES

COGNOMS, NOM

CHAVES CHANES, ISMAEL

ESCALANTE DE PABLO, MONTSERRAT

VACAS VELASCO, FERNANDO JOSE

SEGON.- Designar els membres que formaran part de la Comissió de Valoració:

Comissió de Valoració:
PRESIDENT/A:

Sr. JORDI VIDAL CASAÑAS, funcionari de l´Ajuntament de Cunit, com a titular.
Sr. JORDI GASULLA SABATÉ, funcionari de l´Ajuntament de Cunit, com a suplent.



VOCALS:

Sr. ANTONI SANCHEZ MARTIN, personal de l’Ajuntament del Vendrell com a titular.
Sra.CRISTINA GALINDO GARZA, personal de l’Ajuntament de Calafell, com a suplent.

Sra. YOLANDA ROLDAN BAÑEZ, funcionària de l´Ajuntament de Cunit, com a titular.
Sra.MATILDE GARCIA GIMENEZ, funcionària de l’Ajuntamentde Cunit, com a suplent.

SECRETARI/A

Sra.Ma CARMEN GUTIÉRREZ ÁLVAREZ, funcionària de l´Ajuntament de Cunit, com a 
vocal.
Sra. EMMA NÚÑEZ VIÑAS, funcionària de l´Ajuntament de Cunit, com a suplent.

TERCER.-  Convocar als membres de la Comissió  de Valoració el  proper dia  9 de 
febrer de  2018 a les 10:00 hores a l’Ajuntament de Cunit, carrer Major número 12.

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

Cunit, amb data de signatura electrònica
El Secretari
Jordi Gasulla Sabaté 
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