
 
 
 

EDICTE 
Ajuntament de Cunit 

 
 
Per decret d’alcaldia número 2018-4706 de data 21 de desembre de 2018  s’aprova la 
resolució del concurs-oposició de la borsa de treball  d’educadors/res de la llar 
d’infants de règim laboral de caràcter interí, subgrup C1 de titulació, de l’Ajuntament de 
Cunit. 
 
“ANTECEDENTS 
 
Vist que per  Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 3 de juliol de 2018, es 
van aprovar les bases i la convocatòria mitjançant el sistema de concurs per a la 
constitució d’una borsa de treball d’educadors/res de la llar d’infants de règim laboral 
de caràcter interí, subgrup C1 de titulació, de l’Ajuntament de Cunit. 
 
 
Vist que per resolució d’alcaldia 2018-4499 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 14 de 
desembre de 2018 on resultat el següent ordre de puntuació: 
 

COGNOMS, NOM 

TOTAL 

PUNTUACIÓ  

PANISELLO QUIROS, CORA *9082Z 

VAZQUEZ ROBLES NOELIA *0554S 

VILANOVA CAMPOS, GEMMA *6567V 

PEREZ MARTINEZ. MARIA LAURA *7256W 

VIÑALS CASTELLÓN, XÈNIA *2484C 

VICENTE BARBERO, ALEXANDRA *1581N 

MARTINEZ ROBLES, ADRIANA *2288D 

COMPAÑO, MORI, NADIUSKA *6931A 

ZAMORA CORREDOR, JUDITH *9369M 

FERRO RUIZ, LAURA *6709A 

MARTIN ESTEBAN, PATRICIA *7435N 

 
 
 
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 per a la constitució d’una borsa de 
treball d’educadors/res de la llar d’infants de règim laboral de caràcter interí segons 
ordre de puntuació: 
 
 

COGNOMS, NOM 

TOTAL 

PUNTUACIÓ  

PANISELLO QUIROS, CORA *9082Z 

VAZQUEZ ROBLES NOELIA *0554S 

VILANOVA CAMPOS, GEMMA *6567V 

PEREZ MARTINEZ. MARIA LAURA *7256W 

VIÑALS CASTELLÓN, XÈNIA *2484C 

VICENTE BARBERO, ALEXANDRA *1581N 

MARTINEZ ROBLES, ADRIANA *2288D 

COMPAÑO, MORI, NADIUSKA *6931A 

ZAMORA CORREDOR, JUDITH *9369M 

FERRO RUIZ, LAURA *6709A 

MARTIN ESTEBAN, PATRICIA *7435N 

 
 
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     


