
EDICTE
Ajuntament de Cunit

Per  Decret  d’alcaldia  número 2018-2381  de  data  27  de  juny  de 2018 s’ha 
aprovat la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos per prendre part en 
la convocatòria 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  fins  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 grup C-2:

“ANTECEDENTS

Finalitzat  el  termini  de  presentació  de  sol·licituds  per  prendre  part  en 
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 fins 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  grup  C-2, amb  pagues 
extraordinàries, triennis i altres emoluments establerts per la legislació vigent.

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.

Per tot això, RESOLC:

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

ASPIRANTS ADMESOS/ES

COGNOMS, NOM
BAEZA AGUILERA ANTONIO
DOMINGUEZ RODRIGUEZ 
JAVIER
FA BUENO, SERGIO
NARVAEZ PARDOS, JOSE 
MANUEL
OLMO MADRID, DANIEL
PARDO MUÑOZ, MIGUEL
REBOLLO PUNYED, 
ALEJANDRO



ASPIRANTS EXCLOSOS/ES

COGNOMS, NOM MOTIU
VIVES ORTIZ DE LA TABLA, 
XAVIER C .-Manca currículum

Motiu d’exclusió:
A.-Manca Titulació
B.-Manca DNI
C.-Manca currículum 
D.-Manca pagament taxes
E.-Manca Compulsa
F.-Presentació fora de 
termini
G.-No acredita Nivell C1 de 
català

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

NO HI HA ASPIRANTS QUE HAGIN DE REALITZAR LA PROVA DE 
CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

SEGON:. Designar els membres que formaran part del Tribunal Qualificador. 

TRIBUNAL:

PRESIDENT/A:

Sr. JOAN SEVILLA GUILLEN, personal de l´Ajuntament de Cunit, com a titular.
Sr. SERGIO ALTAMIRANO BRAVO, personal de l´Ajuntament de Cunit, com a 
suplent.

VOCALS:

Sr.  JAVIER MORENO  LOPEZ,   personal  de  l´Ajuntament  de  Cunit,  com a 
titular.
Sr.  JAVIER ARENAS MORENO,  personal  de l’Ajuntament de Cunit,  com a 
suplent.

Sr. JORDI VIDAL CASAÑAS, personal de l´Ajuntament de Cunit,  com a titular.
Sra. MATILDE GARCIA GIMENEZ, personal de l´Ajuntament de Cunit,  com a 
suplent.

Sr.  JOAN  ANTONI  VICH  CARBONELL,  representant  de  Direcció  General 
d’Administració de Seguretat.Subdirecció General de Coordinació de la Policia 
de Catalunya com a titular.



Sr.  ANTONIO  MATEOS  MATEOS  ,  representant  de   Direcció  General 
d’Administració de Seguretat.Subdirecció General de Coordinació de la Policia 
de Catalunya com a suplent.

Sr.  JOSE  LUIS  CORRALES  FEDERICO,  representant   de  l’  Institut  de 
Seguretat Púlica de Catalunya,  com a titular.
Sr. ANTONIO ROMERO BORREGO, representant  de l’ Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya,  com a suplent.

SECRETARI/A

Sra. Yolanda Roldan Bañez, funcionària de l’Ajuntament, com a titular.
Sra. Mª Carmen Gutierrez Alvarez funcionària l’Ajuntament, com a suplent.

TERCER.- Convocar als membres del Tribunal per a la constitució del Tribunal 
Qualificador el proper dia 11 de juliol a les 09:00  hores al Pavelló d´Esports Els 
Joncs, carrer Les Sorres de Cunit. 

QUART.- Convocar als aspirants admesos  el proper dia 11 de juliol a les 09:30 
hores  al  Pavelló  d´Esports  Els  Joncs,  carrer  Les Sorres  de Cunit,  per  a  la 
realització del segon exercici: APTITUD FISICA .

CINQUÈ.-  Convocar als  aspirants que hagin superat el segon exercici,  a la 
realització del  tercer exercici: TEÒRIC a les dependències de la Policia Local 
de Cunit, carrer Conca de Barberà, núm.: 10, a les 12:00 hores. 

SISÈ.-  Convocar  als   aspirants  que  hagin  superat  el  tercer  exercici,   a  la 
realització del quart exercici: PRÀCTIC a les dependències de la Policia Local 
de Cunit, carrer Conca de Barberà, núm.: 10, a les 16:00 hores.

SETÈ.-  Convocar  als   aspirants  que  hagin  superat  el  quart  exercici,   a  la 
realització del cinquè exercici: ENTREVISTA a les dependències de la Policia 
Local de Cunit, carrer Conca de Barberà, núm.: 10, a les 18:00 hores.

VUITÈ.- Informar als interessats exclosos, que la documentació assenyalada 
anteriorment  s’haurà  de  presentar  en  el  termini  de  10  dies  naturals  i  que 
transcorregut  el  mateix  termini,  que  computa  a  partir  de  l’endemà  de  la 
publicació, sense que s’aporti la documentació, es tindrà per desistit de la seva 
petició  i es procedirà a l’arxiu sense cap més tràmit.

NOVÈ.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de la corporació i a la web 
municipal. 
 
Cunit, amb data de signatura electrònica 

El Secretari,
Sr. Jordi Gasulla Sabaté


	ASPIRANTS ADMESOS/ES
	ASPIRANTS EXCLOSOS/ES

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Cunit
	2018-06-28T13:12:02+0200
	Cunit
	CPISR-1 C Jordi Gasulla Sabaté
	Ho accepto




