
 

 

 

 
EDICTE 

AJUNTAMENT DE CUNIT 
 
 
 

Per Decret d’alcaldia número 2018-4331 da data 26 de novembre de 2018 s´aprova la 
llista provisional d´aspirants de la convocatòria per a la creació  d’una borsa de treball, 
mitjançant el sistema de concurs-oposició per a la contractació interí/na de tècnic/a 
superior de comunicació de l’Ajuntament de Cunit,  de les possibles substitucions o 
vacants de les necessitats urgents i inajornables que es declarin del personal d’aquest 
Ajuntament de Cunit publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 
156, de 10 d’agost de 2018. 
 
 
 
 
ANTECEDENTS 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per pendre part de la convocatòria 
per a la creació d’una borsa de treball, mitjançant el sistema de concurs-oposició per a 
la contractació interí/na de tècnic/a superior de comunicació de l’Ajuntament de Cunit,  
de les possibles substitucions o vacants de les necessitats urgents i inajornables que 
es declarin del personal d’aquest Ajuntament de Cunit publicades al Butlletí Oficial de 
la Província de Tarragona número 156, de 10 d’agost de 2018. 
 
 
FONAMENTS JURÍDICS: 
 
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 I NOM 
ALBA AVILES, MERITXELL 

MONT-ROIG CARME, EDGAR 
ROVIRA TALAVERON, NEUS 

 
 

ASPIRANTS EXCLOSOS/ES 
 
 
COGNOM, NOM MOTIU 



ALCUBILLA CUESTA, CARMEN 
 

Manca titulació  
Manca Pagament Taxes 

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

 
 

TRIBUNAL:  
PRESIDENT/A: 
 
Sr. JORDI GASULLA SABATÉ, Secretari de l´Ajuntament de Cunit, com a titular. 
Sr. JAVIER REQUEJO GARCIA, Interventor de l´Ajuntament de Cunit, com a suplent. 
 
 
VOCALS: 
    
Sra. M. DOLORS ROIG PASCUAL, designada per l’Escola d’Administracio Pública de 
Catalunya com a titular. 
Sr. CÉSAR ROMERO GARCÍA, designat per l’Escola d’Administració Pública de  
Catalunya com a suplent.   
 
Sra.  ISIDRE ROCA BURES, funcionari de l´Ajuntament de Cunit, com a titular. 
Sra.  MERITXELL FILBA ESTRADER, funcionària de l’Ajuntament, com a suplent 
 
SECRETARI/A 
 
Sra.  YOLANDA ROLDAN BAÑEZ, funcionària de l´Ajuntament de Cunit, com a titular. 
Sra. Ma. CARMEN GUTIERREZ ALVAREZ, funcionària de l´Ajuntament de Cunit, com 
a suplent. 
 
TERCER.- Convocar als membres del Tribunal el proper dia 13 de desembre  de 2018 
a les 9:30 hores a l’Ajuntament de Cunit C.Major 12, per a la constitució del Tribunal 
Qualificador.  
 
QUART.- Convocar a totes les persones aspirants, el proper dia 13 de desembre de 
2018 a les 10:00 hores a l’Ajuntament de Cunit C.Major 12, per a la realització del 
primer exercici.  
 
CINQUÈ.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de la corporació, al tauler 
electrònic  i a la web municipal.  
 
 
 
Cunit, amb data de signatura electrònica 
                   
El Secretari 
Jordi Gasulla Sabaté  
 


