
EDICTE
AJUNTAMENT DE CUNIT

Per decret  d’alcaldia  2019-2578 de data  20 de juny de 2019 s’ha aprovat  la  llista 
provisional  d’aspirants  de  les  bases  per  a  la  creació  d´una  borsa  de  treball  d’un 
concurs-oposició  lliure,  per  a  cobrir  com  a  personal  laboral  de  caràcter  temporal, 
vigilants de platja vigilants de platja  per al servei de salvament de les platges de Cunit  
actuant com a suport dels socorristes aquàtics i prestant els primers auxilis durant la 
temporada d´estiu de l´any 2019: 

“ANTECEDENTS

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en convocatòria que 
ha de regir el concurs-oposició aprovar les bases i la convocatòria que han de regir el 
concurs-oposició lliure, per cobrir com a personal laboral de caràcter temporal, els llocs 
de  treball  necessaris,  com  a  vigilants  de  les  platges  de  Cunit  com  a  suport  als 
socorristes aquàtics per al serveis de salvament durant la temporada d’estiu de l’any 
2019, publicades al BOP número 2019-4944 28 de maig de 2019.

FONAMENTS JURIDICS:

De conformitat  amb  l’apartat  quart  de  les  bases  reguladores  que  han  de  regir  la 
selecció.

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.

Per tot això, RESOLC:

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

ASPIRANTS ADMESOS/ES

COGNOM, NOM

CABALLERO LOPEZ MARTIN

MARTIN LAFUENTE DANIEL

FACCIA FINAZZI-AGRO PABLO

L'OUAFI GUENNOUNI ISMAEL 

SANCHEZ ROLDAN MARC

LUNA TURON CARLOS

BASTIDA LAFUENTE ALEJANDRO

TOVAR SERRANO ALEX

KABAI SEBASTIAN ANDREI IACOB

GUERRERO RODRIGUEZ CARLOS

GUERRERO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL

IBARRA LAZARO AUGUSTO MAXIMILIANO



ASPIRANTS EXCLOSOS/ES

COGNOM, NOM MOTIU EXCLUSIÓ

RIGAL CARRERAS ALEXANDRA B-C-F

FACCIA FINAZZI-AGRO JORDI F

FORTUÑO HERRERA DANIEL C-F

DURAN UCEDA MARCOS FEDERICO E

Motiu d’exclusió:
A. Manca DNI
B. Manca currículum 
C. Manca titulació
D. Manca pagament taxes
E. Manca DEA
F. Manca certificat mèdic
G. Presentació fora de termini

ASPIRANTS QUE HAN DE REALITZAR LA PROVA DE CONEIXEMENTS DE 
LLENGUA CATALANA 

COGNOMS, NOM
FORTUÑO HERRERA DANIEL
IBARRA LAZARO AUGUSTO MAXIMILIANO

SEGON:. Designar els membres que formaran part del Tribunal Qualificador. 

TRIBUNAL:

PRESIDENT/A:

Sr. JOAN SEVILLA GUILLEM,  funcionari de l´Ajuntament de Cunit, com a titular.
Sr.  SERGIO  ALTAMIRANO  BRAVO,   funcionari  de  l´Ajuntament  de  Cunit,  com  a 
suplent.

VOCALS:

Sr. JAVIER MORENO LOPEZ, funcionari de l´Ajuntament de Cunit, com a titular. 
Sr. MIGUEL PARDO MUÑOZ, funcionari de l´Ajuntament de Cunit, com a suplent.

Sr. JORDI GIL VALENCIA , personal de l´Ajuntament de Calafell, com a titular. 
Sr. JAVIER ARENAS MORENO, funcionari de l´Ajuntament de Cunit, com a suplent.



SECRETARI/A

Sra. JORDI VIDAL CASAÑAS, funcionari de l’Ajuntament, com a titular.
Sr. MATILDE GARCIA GIMENEZ, funcionaria  l’Ajuntament, com a suplent.

TERCER.-  Convocar als membres del Tribunal per el 9 de juliol a les 9:00  hores a 
l’Avinguda de la Font cantonada amb Passeig Marítim de Cunit.

QUART.-  Convocar  als aspirants admesos   el proper dia  9 de juliol  de 2019 a les 
09:30  hores a l’Avinguda de la Font cantonada amb Passeig Marítim de Cunit per a la 
realització del  primer,  segon i tercer exercici segons estableix la base sisena de la 
convocatòria.

CINQUÈ.-  Informar  als  interessats  exclosos,  que  la  documentació  assenyalada 
anteriorment s’haurà de presentar en el termini de 10 dies naturals i que transcorregut 
el mateix termini, que computa a partir de l’endemà de la publicació, sense que s’aporti 
la documentació, es tindrà per desistit de la seva petició  i es procedirà a l’arxiu sense 
cap més tràmit.

SISÈ: -   Publicar aquesta resolució al tauler electrònic de la corporació i  a la web 
municipal. 
 
Cunit,  a data de signatura electrònica 

El Secretari
Jordi Gasulla Sabaté
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