
 
 

EDICTE 
Ajuntament de Cunit 

 
 
Per Decret d’alcaldia número 2018-3890 de data 23 d’octubre de 2018 s’ha aprovat 
provisionalment la llista de les persones admeses i excloses per prendre part en la 
convocatòria  del concurs-oposició lliure, per a cobrir com a personal funcionari de 
carrera, una plaça de tècnic mig, subgrup A2 de titulació, escala administració 
especial, d’acord amb la oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament  de Cunit 
 
 
“ANTECEDENTS 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en la convocatòria  
del concurs-oposició lliure, per a cobrir com a personal funcionari de carrera, una plaça 
de tècnic mig, subgrup A2 de titulació, escala administració especial, d’acord amb la 
oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament  de Cunit  corresponent  a l’exercici   2010 i 
dotada amb el sou corresponent al subgrup A2, pagues extraordinàries, triennis i altres 
emoluments establerts a la legislació vigent que corresponen als codis de la plantilla 
de personal F.9/5 amb els termes establertes a la sentència núm. 232/2016 del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 18 de març de 2016, segons 
convocatòria aprovada per acord de la Junta de Govern local en data 7 de març de 
2017, publicades al Butlletí Oficial de la Província número 224, de data 21 de 
novembre de 2017 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número  7497, de 
data 17 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 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 
BENEDICTO BASALLOTE, DANIEL 
CERRATO PEREZ, ELSA 
MARAÑA VAQUERO LUIS MIGUEL 
MUÑOZ ORTEGO, DAVID 
SAINZ MOLINA, SANTIAGO M 

 



 
 
 

 
 

 
 

ASPIRANTS EXCLOSOS/ES 
 

Motiu d’exclusió: 
A. Manca DNI 
B. Manca currículum  
C. Manca titulació 
D. Manca pagament taxes 
E. Manca Compulsa 
F. Presentació fora de termini 
G. No acredita Nivell C de català 
H. Manca carnet de conduir 

 
 

COGNOMS, NOM 

Motiu  

RUBIO GARCIA, MERCEDES D.Manca pagament taxes  

DOMINGUEZ LOPERA, PAMELA C.Manca titulació  
 

 
ASPIRANTS QUE HAN DE REALITZAR LA PROVA DE CONEIXEM ENTS DE 

LLENGUA CATALANA  
 

COGNOMS I NOM 
CAP 

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

 
TRIBUNAL:  

 
PRESIDENT/A: 
 
Sr. Jordi Vidal Casañas, personal de l’Ajuntament de Cunit, com a titular 
Sr. Jordi Gasulla Sabate,  personal de l´Ajuntament de Cunit, com a suplent. 
 
VOCALS: 
 
Sr. Albert Gómez Masdeu designat per la Diputació de Tarragona com a titular. 
Sr. Emili Sisquellas Ortega, designat per la Diputació de Tarragona  com a suplent. 
 
Sr.Francesc Caralt Rafecas, designat per l’Escola d´Administració Pública de 
Catalunya, com a titular. 
Sr. M. Dolors Roig Pascual, designada per l´Escola d´Administració Pública de 
Catalunya, com a suplent. 
 
 



SECRETARI/A 
 
Sr. Yolanda Roldan Bañez, funcionària  de l’Ajuntament de Cunit , com a titular. 
Sra. Matilde Garcia Gimenez, funcionària de l’Ajuntament de Cunit, com a suplent. 
 
 
TERCER.- Convocar als membres del Tribunal per a la constitució del Tribunal 
Qualificador el proper dia 16 de novembre de 2018 a les 09:00  hores a l’Escola de 
Formació CFA Dolors Paül Carrer de la Creueta s/n. Cunit 
 
QUART.- Convocar als aspirants admesos  el proper dia 16 de novembre de 2018 a 
les 09:30  hores a l’Escola de Formació CFA Dolors Paül Carrer de la Creueta s/n. 
Cunit per a la realització de les proves que formen part de la fase d´oposició del 
procediment selectiu. 
 
CINQUÈ.- 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. 
 
SISÈ.- Publicar aquesta resolució al tauler electrònic de la corporació i a la web 
municipal.”  
 
 
Cunit, amb data de signatura electrònica  
        
El Secretari, 
Sr. Jordi Gasulla Sabaté 
 
 


