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Administració Local

2018-04019
Ajuntament de Cunit

EDICTE

Per Junta de Govern Local en data 24 d’abril de 2018 en sessió ordinària es va aprovar el següent acord:

“ANTECEDENTS

En sessió extraordinària realitzada per la Junta de Govern Local de data 27 d’octubre de 2017 es va aprovar les 
bases i la convocatòria per a la promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, d’una plaça de caporal 
de la Policia Local de Cunit, més les vacants que puguin produir-se fi ns a la data d’inici de les proves, enquadrades 
dins el grup d’administració especial, subgrup de serveis especials, classe policia local, dotades amb un sou anual 
corresponent al subgrup C2, amb pagues extraordinàries, triennis i altres emoluments establerts per la legislació 
vigent, publicades al BOP de Tarragona número 2017 de data 10 de novembre de 2017.

Vist el requeriment realitzat pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya on es sol.licita incloure a 
la fase de concurs la valoració d’estar en possessió d’un nivell de coneixements de llengua catalana superior a 
l’establert a les bases. 

FONAMENTS JURÍDICS

-  Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós 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 

-  Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim - 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 

-  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

-  Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals En virtut 
d’aquests arguments, a la Junta de Govern Local. 

-  Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies 
locals. 

ES PROPOSA:

PRIMER: Aprovar la modifi cació de la Base Vuitena de les bases per a la promoció interna, mitjançant el sistema 
de concurs oposició, d’una plaça de caporal de la Policia Local de Cunit, més les vacants que puguin produir-se 
fi ns a la data d’inici de les proves, enquadrades dins el grup d’administració especial, subgrup de serveis especials, 
classe policia local, dotades amb un sou anual corresponent al subgrup C2, amb pagues extraordinàries, triennis i 
altres emoluments establerts per la legislació vigent, publicades al BOP de Tarragona número 2017 de data 10 de 
novembre de 2017, de tal forma que s’afegeix el següent apartat: 

 “VUITENA.- FASE DE CONCURS

.../... 
E) Valoració per acreditació de coneixement superior al nivell B2 de llengua catalana .......... fi ns un màxim de 0.25 
punts.
La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior a 8 punts.”

SEGON.- Disposar la publicació de la modifi cació de les bases al BOP i a la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Cunit. 

TERCER.- Comunicar el present acord a la Junta de Personal de la Corporació i a les persones interessades que 
han presentat sol.licitud per pendre part en aquest procediment selectiu perquè en el termini de 10 dies naturals, 
presentin, si escau, la documentació acreditativa en relació al coneixement de llengua catalana. 
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QUART.- Comunicar el present acord al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. ” …………………
……………………………………………..……………………….

Si es vol impugnar la present 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 de 
l’endemà de la publicació.

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

Atentament,

Cunit, a 3 de maig de 2018
El secretari, Jordi Gasulla Sabaté
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