
EDICTE 
AJUNTAMENT DE CUNIT 

 

 
Per decret d’alcaldia 2022-2222 de data 27 d ‘abril de 2022 s’ha aprovat el següent 
acord: 
 
ANTECEDENTS 
 
 

Vist que  per Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 5 d’octubre de 2021 
es varen aprovar les bases que han de regir el procediment selectiu mitjançant 
concurs-oposició lliure, per cobrir amb caràcter temporal les possibles substitucions o 
vacants de les necessitats urgents i inajornables que es declarin del personal de la 

plantilla d’auxiliars administratius/ves d’aquest Ajuntament, enquadrades dins l’escala 
d’administració general i grup de titulació C2, dotades amb les retribucions que 
corresponguin d’acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent. 

 
 
Vistos els resultats de les Actes del Tribunal Qualificador de data 18, 21 i 22  de febrer 
de 2022 i de data 30 de març de 2022 on s’examinen les instàncies presentades per 
persones candidates per a realitzar revisions en relació a les puntuacions atorgades a 
la fase de concurs-oposició, i un cop realitzades el tribunal es ratifica en la seva 
puntuació atorgada menys en la instància número de registre 2022-E-RE-898 on li 
correspon a la Sra. Liliana Guardia mig punt mès en la fase de concurs. 
 
Vistes les resolucions d’alcaldia número  2022-2097, 2022-2099 i 2022-2100 de data 
20 d’abril de 2022. 
 
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.  

- Decret Legislatiu 1/97, 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 7/85, 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 lliure, per cobrir amb caràcter 

temporal les possibles substitucions o vacants de les necessitats urgents i inajornables 
que es declarin del personal de la plantilla d’auxiliars administratius/ves d’aquest 
Ajuntament, enquadrades dins l’escala d’administració general i grup de titulació C2, 



dotades amb les retribucions que corresponguin d’acord amb la relació de llocs de 
treball i la legislació vigent. 
 

 
 
 

 
 
SEGON.- Aprovar la constitució de la borsa de treball en la categoria d´auxiliars 
administratiu/va segons disposa la base sisena de la convocatòria amb l’ordre següent 
de crida de les persones aspirants  
 
 
DNI PUNTUACIO 

*8752V 23 

*5760X 21,65 

*4656N 21,51 

*6085V 19,65 

*8764X 19,6 

*6176W 19,15 

*5747K 18,87 

*2058R 18,8 

*8947D 17,82 

*1094J 16,16 

*4399Y 15,47 

*2103N 15,21 

*3648H 14,62 

*9898Q 14,15 

*0783T 14,14 

*5752S 13,99 

 
 
 
TERCER .-Disposar la corresponent publicació al tauler electrònic i a la página web de 
la Corporació. 
 
 
Cunit,  27 d’abril de 2022. 
 
 
El Secretaria General 
 
Adolf Barceló Barceló 


