
 
 
 

EDICTE 
 

AJUNTAMENT DE CUNIT 

 
Per Decret d’alcaldia número 2019-224 de data 24 de maig de 2019 s´aprova la llista 
definitiva concurs-oposició lliure per a la contractació interina, d´un/a tècnic/a mitjà, 
categoria enginyer/a adscrit/a a la Regidoria d´Urbanisme de l´Ajuntament de Cunit,  
codi de plaça F.9/5 bis, a temps complert, dotada amb el sou corresponent al subgrup 
A2, 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 que se´n derivin, si escau.  
 
 
“ANTECEDENTS 

 
Per Decret d’alcaldia número 2019-2014 de data 10 de maig de 2019 s´aprova la llista 
provisional concurs-oposició lliure per a la contractació interina, d´un/a tècnic/a mitjà, 
categoria enginyer/a adscrit/a a la Regidoria d´Urbanisme de l´Ajuntament de Cunit,  
codi de plaça F.9/5 bis, a temps complert, dotada amb el sou corresponent al subgrup 
A2, 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 que se´n derivin, si escau.  
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per esmenar els defectes de les 
persones aspirants per prendre part en la convocatòria. 
 
Vista la Resolució d´Alcaldia de data 24 de maig on es desestima el recurs de 
reposició presentat pel senyor Santiago Sainz Molina en relació al llistat provisional i a 
les bases de la convocatòria.   
 
 
FONAMENTS JURIDICS: 

 
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. 
 
PRIMER: Aprovar definitivament la llista de les persones admeses i excloses segons 
el següent detall: 
 
 

ASPIRANTS ADMESOS/ES 

 
COGNOMS, NOM 

FELIP PUJALS, LAURA 
PLANA FARRÉ, MARIO JUAN 
 

 
 

ASPIRANTS EXCLOSOS/ES 
 



 
COGNOMS, NOM MOTIUS EXCLUSIO 

SAINZ MOLINA, SANTIAGO Fora de termini 
 

 
 

 
SEGON.- Comunicar  als  aspirants admesos/es  que esteu convocats/des el proper 
dia 27 de maig de 2019 a les 10:30 hores a l’Ajuntament de Cunit, c/Major 12 43881 
Cunit. 
 
TERCER.-  Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de la corporació, al tauler 
electrònic  i a la web municipal. “ 
 
 
 
 
Cunit, 24 de maig de 2019. 
 
El Secretari 
Jordi Gasulla Sabaté 
 
Contra aquesta 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 del dia següent de 

la seva notificació. 

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, 

en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
 
 
 


