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EDICTE 

AJUNTAMENT DE CUNIT 

 

 

Per decret d’alcaldia 2021-6619 de data 10 de desembre de 2021 s’ha aprovat el 

següent acord: 

 

ANTECEDENTS 

Vista la convocatòria mitjançant el sistema de 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. 

segons convocatòria aprovada per acord de la Junta de Govern local en data 27 de 

juliol de 2021 publicades al Butlletí Oficial de la Província número 2021-7583 de data 

26 d’agost de 2021 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número  8486, de 

data 24 d’agost de 2021. 

Vista la resolució definitiva d’alcaldia 2021-6074 de data 10 de novembre de 2021 on 

s’aprova el llistat definitiu d’aspirants admesos. 

Vista l’acta del Tribunal qualificador de data 19 de novembre de 2021  on els resultats 

finals són: 

 

COGNOMS, NOM TOTAL PUNTUACIO F. CONCURS OPOSICIO 

*7058C 15.75 

 

FONAMENTS JURIDICS 

 

- Constitució Espanyola ( arts.23 i 103 ), 

- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la 

Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, 
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- Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic 

dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 

pública ( arts.14 i 42 a 58 ), 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local ( arts.89 a 91 i 103 i 104 ), 

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les 

Disposicions legals vigents en matèria de règim local ( arts.177 ), 

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya ( arts.286 a 290 ), 

- Decret 214/1990, de  30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Personal al 

servei dels ens locals  ( arts.63 a 93 ). 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, 

RESOLC : 

PRIMER.- Aprovar la resolució 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 segons 

convocatòria aprovada per acord de la Junta de Govern local en data 27 de juliol de 

2021 publicades al Butlletí Oficial de la Província número 2021-7583 de data 26 

d’agost de 2021 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número  8486, de data 

24 d’agost de 2021 a favor del següent aspirant: 

- *7058C 

 

SEGON.- Disposar la corresponent publicació al tauler electrònic i a la pàgina web de 

la Corporació. 

 

 

 

Cunit, 13 de desembre de 2021. 

El Secretari General 

Adolf Barceló Barceló 


	- *7058C

