
EDICTE

AJUNTAMENT DE CUNIT

Per Decret d’alcaldia número 2018-1437 da data 20 d’abril de 2018 s´aprova la llista 
provisional  d´aspirants  de  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 Oficial de la Província número 109, de 7 de 
juny de 2017 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número  7384, de data 6 
de juny de 2017.

Finalitzat  el  termini  de presentació  de sol·licituds per  esmenar  els  defectes de les 
persones aspirants per prendre part en 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 Oficial de la Província 
número 109, de 7 de juny de 2017 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
número  7384, de data 6 de juny de 2017.

FONAMENTS JURIDICS:

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.

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

ASPIRANTS ADMESOS/ES

COGNOMS I NOM
BALCELLS RUIZ, MARTA

CORTES BOSCH, ELENA
CRUSAT CODINA. JOSEP

CUADRA PLANTER BLANCA

DIAZ FIGUERAS, DIANA ESTEFANIA
FERRER VIVES, MA ANGELES
IGLESIAS MONTOUTO, MANUELA PAZ
LOPEZ RAMIREZ, NÚRIA
MARIN SCHILTZ, CRISTINA
MIELGO RUIZ, CRISTINA
ORTIZ SANTÓ, MÍRIAM
PEREZ LOPEZ, CRISTINA
PORTILLO HERRAIZ, MARIA TERESA



ROS BEN-HASSAN, MAIRA LIDIA
SEGURA GUELL, ROSA MARIA
SERRET RODRIGUEZ DAVID
SOY ROCA, ÍNGRID

ASPIRANTS EXCLOSOS/ES

COGNOM, NOM MOTIU

ALONSO VILCHEZ, NATALIA
Manca Compulsa 
Documentació

ASPIRANTS QUE HAN DE REALITZAR LA PROVA DE CONEIXEMENTS DE 
LLENGUA CATALANA 

COGNOMS, NOM
SEGURA GUELL, ROSA MARIA

SOY ROCA, ÍNGRID

SEGON.- Comunicar  als  aspirants admesos/es  que esteu convocats/des el proper 
dia 14 de maig de 2018 a les 10:00 hores , a l’Escola de Formació CFA Dolors Paül c.  
De la Creueta s/n. Cunit per a la realització del  primer exercici: prova tipus test i  el 
segon exercici, resolució d’un cas pràctic.

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

Cunit, a data de signatura electrònica 

El Secretari
Jordi Gasulla Sabaté
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