
EDICTE

AJUNTAMENT DE CUNIT

Per Decret d’alcaldia número 2019-3060, de data 19 de juliol de 2019, s´aprova la llista 
definitiva del concurs-oposició lliure per una plaça d'agent de la Policia Local de Cunit, 
enquadrada dins l'Escala d'Administració Especial, sots-escala de Serveis Especials, 
Escala Bàsica, grup de titulació C2,  dotades amb les retribucions que corresponguin 
d'acord amb la relació de llocs de treball  i  la legislació vigent,  plaça núm.  F.12/19 
segons la codificació de la Plantilla de Personal de l´Ajuntament de Cunit  de l´any 
2017 i prevista a l´Oferta Pública d´Ocupació. 

“ANTECEDENTS

Per Decret d’alcaldia número 2019-2842, de data 5 de juliol de 2019, s´aprova la llista  
provisional  del  concurs-oposició  lliure per  una plaça d'agent  de la  Policia  Local  de 
Cunit,  enquadrada  en  l'Escala  d'Administració  Especial,  sots-escala  de  Serveis  
Especials,  Escala  Bàsica,  grup  de  titulació  C2,  dotades  amb  les  retribucions  que 
corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i  la legislació vigent,  plaça  
núm. F.12/19 segons la codificació de la Plantilla de Personal de l´Ajuntament de Cunit  
de l´any 2017 i prevista a l´Oferta Pública d´Ocupació.  

Atès que ha finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per esmenar els defectes  
per part de les persones aspirants per prendre part a 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.

Per tot això, RESOLC:

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

ASPIRANTS ADMESOS/ES

COGNOMS, NOM
GOMEZ GARRIDO, ENRIQUE ALEJANDRO
ROMERO FICAPAL, JOAN
GARCIA FERNANDEZ, ADRIAN
TOVAR SERRANO SANTIAGO
ALDEHUELO SAN JOSE, JORGE
HERNANDEZ CÓRDOBA, ESTHER
LOPEZ GUERRERO, FERRAN
ALLER LLAMAZARES, MANUEL
DE LA FUENTE CEREZO, ALEJANDRO



MARQUEZ PERURENA, IVAN 
ALFONSO MORAL, ALEJANDRO
MARTIN RUEDA, FRANCISCO JOSÉ

PEREZ GONZALEZ, MARIA DEL PILAR

SÁNCHEZ JOSÉ, ELÍAS
GONZALEZ MENDEZ, REBECA
VELLARINO COBA, MARCOS
RESECO BRAVO, VICTOR MANUEL
BUJALANCE LUNA, CARLOS
PALMA ESPINOSA, ADRIAN
BOU ROIG, JOAN
TELLEZ RAMIRO, FELIX ALBERTO
LOPEZ OLIVERA, FRANCISCO
BATLLE PRUAÑO, JUAN JOSE

ASPIRANTS EXCLOSOS/ES

COGNOMS, NOM MOTIU EXCLUSIÓ

PEREZ MONTAÑES, DANIEL Manca pagament taxes

FERNANDEZ CANOVAS, ALFONSO Manca pagament taxes
MOLINÉ GRIMA, MAX Manca pagament taxes
VRANCEANU STANCULESCU, DRAGOS 
ALEXANDRU

Manca pagament taxes

ALFARO MOLINA, ANTONIO Manca pagament taxes

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

COGNOMS, NOM
ROMERO FICAPAL, JOAN
BOU ROIG, JOAN

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

TRIBUNAL:

PRESIDENT/A:

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

VOCALS:



Sr. JAVIER MORENO LOPEZ, personal de l´Ajuntament de Cunit, com a titular.
Sr.  JAVIER ARENAS MORENO,  personal  de  l’Ajuntament  de  Cunit,  com a  
suplent.

Sr.  JORDI GASULLA SABATE,  personal  de  l´Ajuntament  de  Cunit,   com a  
titular.
Sra. MATILDE GARCIA GIMENEZ, personal de l´Ajuntament de Cunit,  com a  
suplent.

Sr. JOSE CARPALLO POZO, representant de Direcció General d’Administració  
de Seguretat.Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya  
com a titular.
Sr.  MIGUEL  ANGEL  MARCHAL,  representant  de  Direcció  General  
d’Administració de Seguretat.Subdirecció General de Coordinació de la Policia  
de Catalunya com a suplent.

Sr.  ANTONIO ROMERO BORREGO,  representant  de  l’Institut  de  Seguretat  
Púlica de Catalunya,  com a titular.
Sr. JOSE LUIS CORRALES FEDERICO, representant de l’Institut de Seguretat  
Pública de Catalunya,  com a suplent.

SECRETARI/A

Sra. JORDI VIDAL CASAÑAS, funcionari  de l’Ajuntament, com a titular.
Sra. YOLANDA ROLDAN BAÑEZ funcionària l’Ajuntament, com a suplent.

Assistirà com a assessor extern per a l´avaluació de les proves físiques el  senyor  
Miquel A. Belda Montava, personal de l´Ajuntament de Cunit, adscrit a la Regidoria d
´Esports.

TERCER.- Convocar als membres del Tribunal per a la constitució del Tribunal  
Qualificador  el  proper  dia  22  de  juliol  2019  a  les  09:00  hores  a  les  
dependències policia local de Cunit, C/ Conca de Barberà,12.

QUART.- Convocar als aspirants admesos  el proper dia 22 de juliol  2019 a les  
09:30   hores  a  les  dependències  policia  local  de  Cunit,  C/  Conca  de  
Barberà,10, per a la realització del primer exercici: CULTURA GENERAL .

CINQUÈ.-  Convocar als  aspirants que hagin superat el primer exercici el dia  
22  de  juliol  2019,   a  la  realització  del  segon  exercici:  CONEIXEMENT 
LLENGUA CATALANA NIVELL B2 a les dependències de la Policia Local de  
Cunit, carrer Conca de Barberà, núm.: 10, a les 11:00 hores. 

SISÈ.- Convocar als  aspirants que hagin superat el segon exercici el dia 22 de  
juliol  de  2019,   a  la  realització  del  tercer  exercici:  PROVA TEORICA a les 
dependències de la Policia Local de Cunit, carrer Conca de Barberà, núm.: 10,  
a les 13:30 hores.

SETÈ.-  Convocar  als  membres  del  Tribunal  per  a  la  continuació  de  la  
realització de les proves concurs oposició el proper dia 23 de juliol a les 09:30  
hores al Pavelló d´Esports Els Joncs, carrer Les Sorres de Cunit.



VUITÈ.-  Convocar  als  aspirants  que  hagin  superat  el  tercer  exercici,  a  la  
realització del quart exercici: APTITUD FÍSICA al Pavelló d´Esports Els Joncs,  
carrer Les Sorres de Cunit el dia 23 de juliol 2019 a les 10:00 hores.

NOVÈ.- 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.

DESÈ .- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de la corporació i a la  
web municipal.“

Cunit, a data de signatura electrònica

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.
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