
EDICTE
Ajuntament de Cunit

Per  Decret  d’alcaldia  número 2018-2532 de data  10 de juliol  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 definitivament 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
VIVES ORTIZ DE LA TABLA, XAVIER



SEGON.- 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
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