
 
 

EDICTE 
Ajuntament de Cunit 

 
 
Per Decret d’alcaldia número 2018-4189 de data 15 de novembre de 2018 s’aprova la 
llista definitiva de les persones admeses i excloses per pendre part a 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 
 
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 
 
Finalitzat el termini de 10 dies naturals per la presentació de sol·licituds per esmenar 
els defectes de les persones aspirants per prendre part en el concurs-oposició.  
 
Vista la Resolució d´Alcaldia núm.:  2018-4187 de data 14 de novembre de 2018.  
 
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 definitivament 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 
 
 
 

COGNOMS, NOM 

Motiu 

RUBIO GARCIA, MERCEDES D.Manca pagament taxes  

DOMINGUEZ LOPERA, PAMELA C.Manca titulació  
 

 
 
 
 
 

 
SEGON.- Convocar als aspirants admesos  el proper dia 16 de novembre de 2018 a 
les 10:00  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. 
 
 
TERCER.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes electrònic de la corporació i a 
la web municipal.” 
 
 
Si es vol interposar recurs en relació a aquesta resolució i atès que impossibilita continuar amb 
el procediment procedeix interposar recurs de reposició en el termini d’un mes davant de 
l’òrgan que l’ha dictada. 
 
Cunit, amb data de signatura electrònica  

 
El Secretari      
Jordi Gasulla Sabaté  
 


