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EDICTE 

AJUNTAMENT DE CUNIT 

 

 

Per decret d’alcaldia 2021-6074 de data 10 de novembre de 2021 s’ha aprovat la llista 

definitiva d’aspirants per prendre part en la convocatòria mitjançant concurs-oposició 

lliure, per a la constitució d’una borsa de treball de tècnics/ques de Tecnologia 

d´Informació i Comunicacions de règim funcionari  de caràcter interí, subgrup A1 de 

titulació,  de l´Ajuntament de Cunit. 

 

ANTECEDENTS 

 Vist que ha finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per pendre part de la 

convocatòria del concurs-oposició per a la constitució d’una borsa de treball de 

tècnics/ques de Tecnologia d´Informació i Comunicacions de règim funcionari  de 

caràcter interí, subgrup A1 de titulació,  de l´Ajuntament de Cunit. 

 

FONAMENTS JURÍDICS: 

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 

COSANO PUERTA, RAUL 

LLORENS GUASCH, AGUSTI 

REINA VIRGILI, XAVIER 
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SEGON.- Designar els membres que formaran part del Tribunal Qualificador.  

 

TRIBUNAL: 

PRESIDENT/A: 

 

Sr. XAVIER GIMENEZ JORDA, funcionari de carrera, com a titular. 

Sr. OSCAR BARRUFET GALLART, funcionari de carrera, com a suplent. 

 

VOCALS: 

 

Sr. JESÚS REDÓN DÍEZ-CANSECO, designat per l’Escola d’Administració Pública de 

Catalunya com a titular,           

Sra. LAIA SAS SABATÉ designada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 

com a suplent.          

 

Sr. JOSEP BUDI VILALTELLA, funcionari de carrera com a titular. 

Sr.  CARLES PAIROT GAVALDÀ funcionari de carrera com a suplent. 

 

SECRETARI/A 
 
Sr. JORDI VIDAL CASAÑAS funcionari de l´Ajuntament de Cunit, com a titular. 

Sra. YOLANDA ROLDAN BAÑEZ, funcionària de l´Ajuntament de Cunit, com a 

suplent. 

 

TERCER.- Convocar als membres del Tribunal el proper dia 19 de novembre de 2021 

a les 10:00 hores a l’Ajuntament de Cunit c/Major 12. 

 

 



 

C/Major, 12 – 43881 Cunit www.cunit.cat Telf.:977 67 40 80 Fax: 977 67 41 48 

 

 

 

 

QUART.- Convocar a totes les persones aspirants, que han de realitzar les proves de 

selecció, el proper dia 19 de novembre de 2021 a les 10:30 hores a l’Ajuntament de 

Cunit c/Major 12. 

 

CINQUÈ.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de la corporació, al tauler 

electrònic  i a la web municipal.  

 

Cunit,  11 de novembre de 2021. 

El Secretari General 

Adolf Barceló Barceló 


	ASPIRANTS ADMESOS/ES

