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EDICTE 

AJUNTAMENT DE CUNIT 

 

 

Per decret d’alcaldia 2022-2248 de data 28 d’abril de 2022 s’ha aprovat la llista 

provisional d’aspirants per prendre   mitjançant el sistema de concurs-oposició d’una 

constitució per una borsa de treball de bibliotecari/a,  de règim laboral   de caràcter 

interí, subgrup A2 de titulació,  de l´Ajuntament de Cunit.  

 

ANTECEDENTS 

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

el sistema de concurs-oposició d’una constitució per una borsa de treball de 

bibliotecari/a,  de règim laboral   de caràcter interí, subgrup A2 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 provisionalment la llista de les persones admeses i excloses segons 

el següent detall: 

 
ASPIRANTS ADMESOS/ES 

 

MIRACLE ROSELL, GEMMA 

PLANAS GALLO, ESTHER 

SANCHEZ CONTRERAS, MARIA DEL MAR 
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ASPIRANTS EXCLOSOS/ES 
 

COGNOMS, NOM 

MOTIUS 

EXCLUSIÓ 

SERBANICA, ALEXANDRA ANDREEA B 

 

 

 

 

Motiu d’exclusió: 

A. Manca pagament taxes 

B. Manca titulacio 

C. Fora termini 

D. Manca DNI 

E.Manca currículum 

F. Manca nacionalitat 
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SEGON.- Designar els membres que formaran part del Tribunal Qualificador.  

 

TRIBUNAL: 

PRESIDENT/A: 

 

Sr. JORDI VIDAL CASAÑAS, funcionari de l’Ajuntament de Cunit, com a titular. 

Sr. ADOLF BARCELÓ BARCELÓ, secretari de l’Ajuntament de Cunit, com a suplent. 

 

VOCALS: 

 

Sra. MARIA CARMEN FERNANDEZ GOMILA, funcionària de l´Ajuntament de Cunit, 

com a titular. 

Sra.  MARIA PAZ RODRIGUEZ MACIAS, funcionària de l’Ajuntament, com a suplent. 

 

Sra. M.SERRA GAIRÍ BLAVI, designada per l’Escola d’Administració Pública de 

Catalunya com a titular.           

Sra. NÚRIA LLEBARIA SOLDEVILA designada per l’Escola d’Administració Pública de 

Catalunya com a suplent.          

 

SECRETARI/A 
 
Sra. YOLANDA ROLDAN BAÑEZ, funcionària de l´Ajuntament de Cunit, com a titular. 

Sra. SARA FERRER FIGUERAS, funcionària de l´Ajuntament de Cunit, com a suplent. 

 

El secretari del tribunal actuarà amb veu però sense vot. 
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TERCER.- Convocar als membres del Tribunal el proper dia 13 de maig de 2022 a les 

09:30 a l’Escola de Formació CFA Dolors Paül c. de la Creueta s/n. Cunit per a la 

constitució del Tribunal Qualificador.  

 

QUART.- Convocar a totes les persones aspirants, per a la realització del primer  

exercici del procediment de selecció, el proper dia 13 de maig de 2022 a les 10:00 

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

 

CINQUÈ: Informar a les  persones interessades excloses, que transcorregut el termini 

de 10 dies naturals sense que s´hagin presentat reclamacions i/o al·legacions contra la 

llista provisional d´admesos i exclosos, aquesta s´entendrà definitivament aprovada.  

 

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

electrònic  i a la web municipal.  

SETÉ.- 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. 

 

Cunit,  28 d’abril de 2022. 

El Secretari General 

Adolf Barceló Barceló 
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