
 
 
 
 
 
 
RESULTATS DEL SEGON I TERCER EXERCICI DEL PROCEDIMENT SELECTIU 
MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ D´UNA PLAÇA 
D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, 
SUBESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, SUBGRUP C2 DE TITULACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE CUNIT 
 
 
Segons disposa la base 6.9 de la convocatòria: “ En la publicació de les notes 
obtingudes, en cas de no arribar-se al mínim necessari per superar la prova, es 
substituirà la nota per un “no apte”, sense perjudici de la facultat de la persona aspirant 
de sol·licitar la revisió o una còpia de la seva prova, amb la nota obtinguda.” 
 
 
SEGON EXERCICI Consistirà a respondre per escrit, en un temps màxim de noranta 
minuts, un tema a triar per la persona aspirant d´entre dos temes sortejats pel tribunal 
que figuren a l'annex. 
 
 

 

 
 

*DNI PUNTUACIO 
*5064H NO APTE 

*4656N NO APTE 

*7361F NO APTE 

*6176W NO APTE 

*1366Q NO APTE 

*4415K 6,5 

*3913Q 5,25 

*7336Y 5 

*0763P NO APTE 

*4699M NO APTE 

*2171E 9,25 

*1785Z NO APTE 

*5939N NO APTE 

*0117B NO APTE 

*5761Z 5,5 

*7543A NO APTE 

*4658W 7,5 

*5567R 5,5 

*8752V NO APTE 

*7213R 7 

*1502T 5 

*0751D 7 

*4658E 7,25 

*4072V NO APTE 



Les persones aspirants que no han obtingut una puntuació igual o superior a 5 punts, 
queden eliminades del procediment selectiu segons disposen les bases.  
 
 
TERCER EXERCICI Resolució de 5 preguntes de tipus pràctic relacionades amb els 
temes que figuren a l´annex i/o amb les funcions pròpies de la plaça objecte de la 
convocatòria.  
 
 

*DNI PUNTUACIO 
*4415K NO APTE 

*3913Q NO APTE 

*7336Y 6,76 

*2171E 6,5 

*5761Z 8,92 

*4658W 6,18 

*5567R 7 

*7213R 5,43 

*1502T NO APTE 

*0751D 5,17 

*4658E 5,09 
 
Les persones aspirants que no han obtingut una puntuació igual o superior a 5 punts, 
queden eliminades del procediment selectiu segons disposen les bases.  
 
Les següents persones aspirants, en el termini de 10 dies hàbils, han d´aportar la 
següent documentació. Termini màxim per a la seva aportació dia 2 de juliol de 2021. 
 

*DNI 
*7336Y 

*2171E 

*5761Z 

*4658W 

*5567R 

*7213R 

*0751D 

*4658E 
 
 
-Certificat acreditatiu de coneixements de llengua catalana, nivell de suficiència de 
català (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística del Departament 
de Cultura.  
-Un currículum actualitzat amb una relació detallada dels mèrits. 
-Una declaració responsable d’estar en possessió de la documentació acreditativa dels 
mèrits relacionats, model que està publicat a la pàgina web de l’Ajuntament. 
-Còpia de la documentació acreditativa dels mèrits 
 
En el cas que cap de les persones aspirants no hagi de realitzar l´exercici 4rt de la 
fase d´oposició, es passarà directament a valorar la fase de concurs.  
 



Les persones aspirants hauran de presentar la documentació original acreditativa dels 

mèrits, als efectes de comprovar-ne la seva veracitat el dia de realització de la 

entrevista de la fase de concurs en el cas de que no hagi estat prèviament 
compulsada.  

La data de la entrevista serà anunciada a la pagina web  i tauler electrònic de 

l’Ajuntament. 

 
Cunit, a data signatura electrònica 
La secretària del Tribunal 
Mari Carmen Roldan Bañez 


