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EDICTE 

AJUNTAMENT DE CUNIT 

 

 

Per decret d’alcaldia 2022-1714 de data 30 de març de 2021 s’ha aprovat la llista 
definitiva d’aspirants per prendre part  de la convocatòria mitjançant el sistema de 
concurs-oposició per a la constitució d’una borsa de treball de Tècnic/a jurista de 
Gestió Territorial  de règim funcionari  de caràcter interí, subgrup A2 de titulació,  de 
l´Ajuntament de Cunit. 
 

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 definitivament la llista de les persones admeses i excloses segons 

el següent detall: 

 

ASPIRANTS ADMESOS/ES 
 

GASCON CASTILLO, JOSEP 

JANE BALLESTER, RAFEL 

NAVARRO ROBLEDO, ESTHER 
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ASPIRANTS QUE HAN DE REALITZAR 
 LA PROVA DE LLENGUA CATALANA 

 

COGNOMS, NOM 

JANE BALLESTER, RAFEL 

 

SEGON: Convocar a totes les persones aspirants, per a la realització del primer  

exercici del procediment de selecció, el proper dia 1 d’abril de 2022 a les 10:00 hores a  

l’Escola de Formació CFA Dolors Paül c. de la Creueta s/n. Cunit. 

 

TERCER- Per al desenvolupament de les proves caldrà complir les següents 

instruccions higièniques i de seguretat: 

És obligatori portar mascareta i mantenir la distància de seguretat amb la resta 
de candidats en tot moment. Els/les aspirants esperaran a fora de la porta de 
les instal·lacions on estiguin convocats, fins que siguin cridats, mantenint la 
distància de seguretat amb les altres persones candidates. A l’entrada de les 
instal·lacions on es realitzaran les proves serà obligatòria la desinfecció de 
les mans amb gel hidroalcohòlic. El gel estarà a disposició al punt d’accés de 
les instal·lacions. Es demana a les persones candidates que es presentin, 
com a màxim 10 minuts abans de l’hora de la convocatòria, per reduir el 
nombre de persones en l’espera a l’entrada de les instal·lacions on es 
realitzaran les proves. La convocatòria és a crida única, no s’admetran les 
persones que no es presentin a l’hora assignada, ni canvi d’horaris entre les 
persones participants. Cada dia que es realitzin proves, abans d’iniciar-se, els 
aspirants hauran d’omplir i signar la declaració responsable de salut que se’ls 
facilitarà. Abans d’accedir a les instal·lacions on és realitzin les proves els 
telèfons mòbils estaran apagats i fora de la vista. L’incompliment d’aquestes 
instruccions serà motiu d’exclusió del concurs-oposició. 

 

QUART.- Publicar aquesta resolució al tauler electrònic de la corporació i a la web 

municipal. 

 

 

Cunit,  30 de març de 2022. 

El Secretari General 

Adolf Barceló Barceló 

  


	ASPIRANTS ADMESOS/ES
	ASPIRANTS QUE HAN DE REALITZAR
	LA PROVA DE LLENGUA CATALANA

