
 
 
 

EDICTE 
Ajuntament de Cunit 

 
 

 
Per decret d’alcaldia número 2018-4624 de data 18 de desembre de 2018  s’aprova la 
resolució del concurs-oposició interí/na de tècnic/a superior de comunicació. 
 
 
“ANTECEDENTS 
 
Vist que per  Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 24 de juliol de 2018, 
es van aprovar les bases i la convocatòria per a la contractació interina, mitjançant 
concurs oposició interí/na de tècnic/a superior comunicació. 
 
Vist que per resolució d’alcaldia 2018-4500 de data 10 de desembre de 2018 s’aprova 
la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos. 
 
Vist els resultats de l’Acta del Tribunal Qualificador de la convocatòria de data 13 de 
desembre de 2018 on resultat el següent ordre de puntuació: 
 
 

COGNOMS I NOM 
RESULTATS 

FINALS 

*3873K 8,35 

*9983S 7,35 

 
 
FONAMENTS JURIDICS 
- Constitució Espanyola ( arts.23 i 103 ). 
- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’ octubre, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.  
- Decret Legislatiu 1/97, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic 

dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de 
funció pública ( arts.14 i 42 a 58 ). 

- Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local ( arts.89 a 91 i 103 i 104 ). 
- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de 

les Disposicions legals vigents en matèria de règim local ( arts.177 ). 
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya ( arts.286 a 290 ). 
- Decret 214/1990, de  30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Personal al 

servei dels ens locals  ( arts.63 a 93 ). 
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, 
 
 
 
 
 
 
 



RESOLC :  
 
PRIMER.- Aprovar la resolució del concurs oposició lliure per a la contractació interina, 
d´un/a tècnic/a de comunicació adscrit/a a la Regidoria de Relacions Institucionals de 
l´Ajuntament de Cunit,  codi de plaça L.1/1, a temps complert, dotada amb el sou 
corresponent al subgrup A1, pagues extraordinàries, triennis i altres emoluments 
establerts a la legislació vigent, per a la substitució de la persona adscrita al lloc de 
treball mentre es trobi en la situació de llicència per maternitat i els permisos i 
llicències segons ordre de puntuació: 
 
 

COGNOMS I NOM 
RESULTATS 

FINALS 

*3873K 8,35 

*9983S 7,35 

 
 
SEGON .-Disposar la corresponent publicació al tauler electrònic i a la pàgina web de 
la Corporació.” 
 
 
 
 
Cunit, amb data de signatura electrònica 
        
            
Davant meu, 
El Secretari        
Jordi Gasulla Sabaté     


