EDICTE

Per decret d’alcaldia 2022-3475 de data 27 de juny de 2022 s’ha adoptat el següent
acord:
“ANTECEDENTS
Finalitzat el termini per esmenar els defectes de les sol-licituds presentades per les
persones aspirants per pendre part en la convocatòria que ha de regir el concursoposició d’una borsa de treball d'agents de la Policia Local de Cunit, enquadrades en
l'Escala d'Administració Especial, sots-escala de Serveis Especials, Escala Bàsica,
grup de titulació C2, dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la
relació de llocs de treball i la legislació vigent.
Vista la Resolució d´Alcaldia núm. 2022-3443 de data 23 de juny, on s´aprova el llistat
d´admesos i exclosos del procediment selectiu.
Vista la instància presentada pel senyor Carlos Cenizo Fuentes en data 23 de juny i
número de registre 2022-E-RE-3324 on presenta la documentació corresponent i dins
de termini per a ser admés al procediment selectiu.

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: Admetre al senyor Carlos Cenizo Fuentes atès que ha presentat dins del
termini establert la documentació acreditativa per a poder participar en el procediment
selectiu per a la constitució d´una borsa de treball d´agents de la policia local de Cunit.
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AJUNTAMENT DE CUNIT

SEGON.- Convocar als aspirants admesos el proper dia 27 de juny de 2021 a les
10.00 hores a l’Escola de Formació Dolors Paül c/ de la Creueta s/n Cunit per a la
realització del primer, segon i tercer exercici de la fase d’oposició.
TERCER: - Convocar a les persones que hagin superat el primer, segon i tercer
exercici, el dia 28 de juny de 2022 per a la realització de les proves físiques a les
10.00hores al Pavelló de l’Escola Pompeu Fabra c/ de les Sorres s/n de Cunit.
QUART: - Publicar aquesta resolució al tauler electrònic de la corporació. “

Cunit, a data signatura electrònica
El Secretari General
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