
 
EDICTE 

Ajuntament de Cunit 
 
Per Decret d´Alcaldia núm. 2019-1687 de data 17 d´abril de 2019 es va adoptar el 
següent acord: 
 
ANTECEDENTS 
 
 
 
Per Decret d’alcaldia 2019-1630 de data 12 d´abril s´aproven les bases que han de 
regular el procediment selectiu per a la creació d´una borsa de treball per a la 
substitució interinament de la plaça F.9.5 bis de la Plantilla de Personal de 
l´Ajuntament de Cunit.  
 
S’ha detectat un error en l’esmentat Decret de l’Alcaldia, en el següent sentit, a l´annex 
corresponent al temari de les bases : 
 
On diu: 
 
“TERCERA: Forma i presentació d’instàncies 
 
Les instàncies sol·licitant prendre part en les esmentades proves selectives es podran 
presentar al Registre General de l´Ajuntament en el termini de 10 dies naturals des de 
la  publicació de les bases al BOP.   
 
Les instàncies hauran d’anar acompanyades dels següents documents, originals o 
degudament compulsats: 
 
1- Títols exigits o certificats acreditatius o resguard d’haver abonat els drets per a la 
seva expedició. 
 
2- Currículum professional en el què s’adjuntaran els justificants acreditatius dels 
mèrits al·legats. 
 
3- Resguard d’haver pagat els drets d’examen, que es fixen en la quantitat de 42,05 
euros. 
 
4- Declaracions de no estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques, ni 
estar separat/da mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració pública. 
Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar, mitjançant 
declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinaria o 
condemna penal que els impedeixi l’accés a la funció publica en el seu estat d’origen. 
 
5- Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, ni la dels altres estats 
membres de la Unió Europea, ni la dels estats als quals, en virtut de tractats 
internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable 
la lliure circulació de treballadors, hauran de presentar la corresponent documentació 
expedida per les autoritats competents que acrediti el vincle de parentiu amb una 
persona de nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea o d'un dels estats als 
quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per 
Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També hauran de 
presentar una declaració jurada o promesa efectuada pel cònjuge en la qual aquest 
manifesti fefaentment que no està separat de dret de l'aspirant.   
 



6- Declaració de tenir capacitat funcional per a l'exercici de les places convocades. 
 
7- Declaració de no estar en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos en la 
legislació vigent o declaració que se sol·licitarà l'autorització de compatibilitat o que 
s'exercirà l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.” 
 
 
Ha de dir: 
 
“TERCERA: Forma i presentació d’instàncies 
 
Les instàncies sol·licitant prendre part en les esmentades proves selectives es podran 
presentar al Registre General de l´Ajuntament en el termini de 10 dies naturals des de 
la  publicació de les bases al BOP.   
 
Les instàncies hauran d’anar acompanyades dels següents documents, originals o 
degudament compulsats: 
 
1- Títols exigits o certificats acreditatius o resguard d’haver abonat els drets per a la 
seva expedició. 
 
2- Currículum professional en el què s’adjuntaran els justificants acreditatius dels 
mèrits al·legats. 
 
3- Resguard d’haver pagat els drets d’examen, que es fixen en la quantitat de 16,40 
euros. 
 
4- Declaracions de no estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques, ni 
estar separat/da mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració pública. 
Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar, mitjançant 
declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinaria o 
condemna penal que els impedeixi l’accés a la funció publica en el seu estat d’origen. 
 
5- Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, ni la dels altres estats 
membres de la Unió Europea, ni la dels estats als quals, en virtut de tractats 
internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable 
la lliure circulació de treballadors, hauran de presentar la corresponent documentació 
expedida per les autoritats competents que acrediti el vincle de parentiu amb una 
persona de nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea o d'un dels estats als 
quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per 
Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També hauran de 
presentar una declaració jurada o promesa efectuada pel cònjuge en la qual aquest 
manifesti fefaentment que no està separat de dret de l'aspirant.   
 
6- Declaració de tenir capacitat funcional per a l'exercici de les places convocades. 
 
7- Declaració de no estar en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos en la 
legislació vigent o declaració que se sol·licitarà l'autorització de compatibilitat o que 
s'exercirà l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.” 
 
 
 
 
 



FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.- Atès el que disposa l’article 109 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.  
 
Segon.- Atès les competències que l’art. 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases 
de Règim Local, atorga a l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació municipal. 
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, 
 
RESOLC 
 
PRIMER.- Rectificar l’error material detectat en el Decret de l’Alcaldia núm. 2019-1630 
de data 12 d´abril, en el sentit següent: 
 
On diu: 
 
“TERCERA: Forma i presentació d’instàncies 
 
Les instàncies sol·licitant prendre part en les esmentades proves selectives es podran 
presentar al Registre General de l´Ajuntament en el termini de 10 dies naturals des de 
la  publicació de les bases al BOP.   
 
Les instàncies hauran d’anar acompanyades dels següents documents, originals o 
degudament compulsats: 
 
1- Títols exigits o certificats acreditatius o resguard d’haver abonat els drets per a la 
seva expedició. 
 
2- Currículum professional en el què s’adjuntaran els justificants acreditatius dels 
mèrits al·legats. 
 
3- Resguard d’haver pagat els drets d’examen, que es fixen en la quantitat de 42,05 
euros. 
 
4- Declaracions de no estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques, ni 
estar separat/da mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració pública. 
Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar, mitjançant 
declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinaria o 
condemna penal que els impedeixi l’accés a la funció publica en el seu estat d’origen. 
 
5- Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, ni la dels altres estats 
membres de la Unió Europea, ni la dels estats als quals, en virtut de tractats 
internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable 
la lliure circulació de treballadors, hauran de presentar la corresponent documentació 
expedida per les autoritats competents que acrediti el vincle de parentiu amb una 
persona de nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea o d'un dels estats als 
quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per 
Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També hauran de 
presentar una declaració jurada o promesa efectuada pel cònjuge en la qual aquest 
manifesti fefaentment que no està separat de dret de l'aspirant.   
 
6- Declaració de tenir capacitat funcional per a l'exercici de les places convocades. 
 
7- Declaració de no estar en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos en la 
legislació vigent o declaració que se sol·licitarà l'autorització de compatibilitat o que 



s'exercirà l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.” 
 
 
Ha de dir: 
 
“TERCERA: Forma i presentació d’instàncies 
 
Les instàncies sol·licitant prendre part en les esmentades proves selectives es podran 
presentar al Registre General de l´Ajuntament en el termini de 10 dies naturals des de 
la  publicació de les bases al BOP.   
 
Les instàncies hauran d’anar acompanyades dels següents documents, originals o 
degudament compulsats: 
 
1- Títols exigits o certificats acreditatius o resguard d’haver abonat els drets per a la 
seva expedició. 
 
2- Currículum professional en el què s’adjuntaran els justificants acreditatius dels 
mèrits al·legats. 
 
3- Resguard d’haver pagat els drets d’examen, que es fixen en la quantitat de 16,40 
euros. 
 
4- Declaracions de no estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques, ni 
estar separat/da mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració pública. 
Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar, mitjançant 
declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinaria o 
condemna penal que els impedeixi l’accés a la funció publica en el seu estat d’origen. 
 
5- Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, ni la dels altres estats 
membres de la Unió Europea, ni la dels estats als quals, en virtut de tractats 
internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable 
la lliure circulació de treballadors, hauran de presentar la corresponent documentació 
expedida per les autoritats competents que acrediti el vincle de parentiu amb una 
persona de nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea o d'un dels estats als 
quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per 
Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També hauran de 
presentar una declaració jurada o promesa efectuada pel cònjuge en la qual aquest 
manifesti fefaentment que no està separat de dret de l'aspirant.   
 
6- Declaració de tenir capacitat funcional per a l'exercici de les places convocades. 
 
7- Declaració de no estar en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos en la 
legislació vigent o declaració que se sol·licitarà l'autorització de compatibilitat o que 
s'exercirà l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.” 
 
 
17 d’abril de 2019 
El Secretari 
Jordi Gasulla Sabaté 
 
 
 
 



Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos 
mesos a comptar des de l’endemà de la  publicació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que 
l´ha dictat, en el termini d´un mes a comptar des del dia següent de la publicació. 
 

 
 


