
L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: :13070557440453534656 a la Seu 
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

Personal i Serveis Generals
Núm. Exp.: 2019/15836
Selección de personal temporal

ANUNCI

La regidora-delegada de Règim Interior de l'Ajuntament, el 27/02/2020, ha dictat la resolució 
següent:

En compliment del que disposa la base quarta de les Bases Generals que regeixen el 
procediment de selecció urgent per a la creació d'una borsa de treball de la categoria 
de Tècnic Superior d'Enginyers, subgrup A1, per possibles necessitats de 
contractació/nomenament per llocs amb perfil igual o similar de l'Ajuntament de 
Castelldefels.
 
En virtut de les facultats que la legislació de Règim local vigent atribueix a la 
Presidència de la Corporació i en ús de la delegació conferida pel decret de l’Alcaldia 
de data 27 de juny de 2019 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 
02/07/2019),
 
R E S O L C:
 
Primer.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a les proves 
selectives de la esmentada convocatòria, la qual es relaciona a continuació.

ADMESOS:

COGNOMS I NOM CATALÀ
GIMENO MUÑOZ, JAVIER NO EXEMPT
LÓPEZ HERNÁNDEZ, ISAAC EXEMPT
WARLAM BARNIOL, MARÍA REGINA EXEMPTA

EXCLOSOS:
COGNOMS I NOM CATALÀ MOTIU
GARCÍA CENDRA, MELCHOR EXEMPT No aporta titulació requerida
MARTINEZ BASTÚS, ALBERT NO EXEMPT No aporta titulació requerida
MIGUEL FELIU, JORDI NO EXEMPT No aporta titulació requerida
PÉREZ BRINQUIS RUBÉN EXEMPT No aporta titulació requerida
VARGAS GARCIA, PABLO EXEMPT No aporta titulació requerida

Els/les aspirants que hagin estat exclosos o omesos disposaran d’un termini de 5 dies 
hàbils, comptats a partir de la publicació de l’anunci de la present resolució al web 
municipal, per esmenar els defectes que hagin motivat llur exclusió o omissió. No 

https://seu.castelldefels.org/validar


obstant, si no es presentés cap reclamació contra la llista provisional, aquesta serà 
elevada a definitiva, sense necessitat de cap publicació ulterior.

Segon.- Nomenar la Comissió Qualificadora establerta per a aquesta convocatòria:

President/a: Laia Cesena Capilla, Tècnica Superior; suplent, Pilar Perancho Medina, 
Cap de la Secció de personal.

Secretària: Isabel Bou Sánchez, Cap d'Unitat Intermèdia de Gestió Personal.

Vocals:  Javier Delgado Sánchez, tècnic superior de plans de Protecció Civil; 
suplent, Francisca Iranzo Sancho, Cap d'UI de SIT.
Rubén Peláez Cebrián, Cap de Secció de Obres i Edificis Municipals; 
suplent Manel García Ruíz, tècnic superior enginyer de l'Ajuntament del 
Prat.
Vicenç Porcar Gilabert, tècnic superior enginyer de l'Ajuntament de 
Gavà; suplent, Joan Moreno Rodríguez, tècnic superior enginyer de 
l'Ajuntament del Prat.
Jordi Oliveras Mejías, a proposta de l'Escola d'Administració Pública de 
Catalunya; suplent Jordi Domínguez Diez.

Observadors: pendent de designació, a proposta dels representants dels treballadors, 
sense perjudici que hi hagi d’actuar a títol individual i en cap cas en representació de 
l’òrgan que l’ha proposat.

Assessors: Lourdes Subirà Agulló, tècnica del Servei de Normalització Lingüística.

Tercer.-  Es preveu la realització del primer exercici, prova de coneixements específics i 
generals (base 7.1), i  també el quart exercici, prova de caràcter pràctic (base 7.4), el 
dia 30 de març de 2020, a les 10:00 al Centre de Promoció Econòmica La Guaita (Aula 4 
de Polítiques Actives), Ctra. Sentiu, 1 (al costat del Parc de la Granota)  de 
Castelldefels.

La durada de la primera prova serà de 40 minuts. Es publicaran els resultats i a les 
12:00h es preveu la realització de la prova pràctica per part dels aspirants que superin
la primera prova i la durada serà d’1 hora aproximadament.

La prova pràctica serà de tipus desenvolupament.

Quart.- Es comunica als/les aspirants que no estan exempts de la prova de català que, 
segons la base 7.2 de les bases generals, aquesta prova té caràcter eliminatori, per 
tant, el resultat de la prova pràctica restarà condicionada a la superació de la prova de 
català.



Cinquè.- Els/les aspirants que vulguin les proves en castellà hauran de sol·licitar-ho, 
mitjançant instància a l’OAC, al menys 72 hores abans de la data de les proves.

La qual cosa es fa pública per al seu coneixement general.

Castelldefels, 25 de febrer de 2020
 

Signat electrònicament el 28/02/2020, 9:29:27

Lourdes Armengol i Aymerich

Ajuntament de Castelldefels

La regidora-delegada de Règim Interior, 

Arxiu Municipal  i Igualtat,
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