
 
 
 

EDICTE 
Ajuntament de Cunit 

 
 

 
Per decret d’alcaldia número 2019-0265 de data 25 de gener de 2019  s’aprova la 
resolució de la convocatòria per a la promoció interna, mitjançant el sistema de 
concurs oposició, d’una plaça de caporal de la Policia Local de Cunit.  
 
 
ANTECEDENTS 
 
Vist que en  sessió extraordinària realitzada per la Junta de Govern Local en data 27 
d’octubre de 2017 va aprovar les bases aprovar les bases i la convocatòria per a la 
promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, d’una plaça de caporal de 
la Policia Local de Cunit, més les vacants que puguin produir-se fins a la data d’inici de 
les proves, enquadrades dins el grup d'administració especial, subgrup de serveis 
especials, classe policia local, dotades amb un sou anual corresponent al grup C-2, 
amb pagues extraordinàries, triennis i altres emoluments establerts per la legislació 
vigent. 
 
 
Vist que per resolució d’alcaldia 2018-2532 de data 10 de juliol 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 11 de 
juliol de 2018 i 4 de desembre de 2018. 
 
 
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, d’una plaça de caporal de la 
Policia Local de Cunit, més les vacants que puguin produir-se fins a la data d’inici de 
les proves, enquadrades dins el grup d'administració especial, subgrup de serveis 



especials, classe policia local, i nomenar al Sr. 6269 G com a funcionari interí en la 
categoria de caporal codi plaça F11/1 segons relació de llocs de treball 2018, fins inici 
curs de formació per a l’accés a la categoria de caporal que organitza l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya i un cop superat els i les aspirants han de realitzar un 
període de pràctiques de dotze mesos al municipi.  
 
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     


