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Personal i Serveis Generals
Núm. Exp.: 2020/2052
Selecció de personal permanent

ANUNCI

La regidora-delegada de Règim Interior, Salut i Consum, Arxiu Municipal, Igualtat i 
Memòria Democràtica de l'Ajuntament, el 22/03/2021, ha dictat la resolució següent:

Atès el que disposa la base primera de les bases específiques de la convocatòria del 
procés d’oposició lliure per a la provisió de quatre places vacants, i tres addicionals (DA 
165 LGPE), d’agent de Policia Local de l’Ajuntament de Castelldefels, aprovades segons 
decret de la regidora-delegada de Règim Interior de l'Ajuntament, de data 06/02/2020 
i, més concretament, a l’apartat referent a la borsa de reposició, que diu:

“Tret de la convocatòria de les quatre places de Policia i aquelles 3 places addicionals, 
així com aquelles que resultin vacants abans de la realització del primer exercici segons 
s’ha indicat anteriorment, i a l’efecte del que preveu el decret 233/2002, de 25 de 
setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies 
locals, en relació a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de 
dones i homes (LOIEDH), l’Ajuntament podrà considerar els aspirants que excedeixin del 
nombre de places d’aquesta convocatòria per a la provisió amb caràcter interí de les 
situacions establertes en l’article 31.2 de l’esmentat decret així com per les suplències 
que es derivin de situacions d’IT o per les derivades de la conciliació de la vida personal, 
familiar i professional, un cop constituïda la borsa de treball en finalitzar el procés 
selectiu i la provisió de les places d’agent de Policia vacants a la plantilla. Aquesta 
borsa de treball substituirà a l’anterior i tindrà vigència fins que no s’aprovi una de 
nova i es podrà utilitzar per a la contractació o nomenament de perfils com auxiliars de 
vigilància i mobilitat, auxiliars de comunicació, agents interins, etc.

L’ordre de crida de la borsa de reposició serà per ordre numèric correlatiu de la 
puntuació obtinguda per a la realització d’una entrevista de concreció de perfil, entre 
els 5 candidats disponibles corresponents d’acord ordre de puntuació a la borsa.

L’entrevista de concreció de perfil tindrà lloc per la comissió qualificadora que a l’efecte 
es constitueixi d’acord amb el perfil a cobrir.”

Atès la base específica primera “objecte de la convocatòria” que permet cobrir les 
places vacants convocades i les addicionals per previsió de jubilació anticipada de 
policies en el període de 2020-2022.

En cas de no superació per part d’aquests aspirants de la formació de l’ISPC o del 
període de pràctiques restaran exclosos de la borsa de reposició per a la cobertura de 
necessitats temporals, que s’ordenarà amb els restants aspirants per ordre de 
puntuació.
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En cas de renúncia, d’aspirants amb opció a plaça d’aquesta convocatòria es farà la 
proposta al següent aspirant que per ordre de la borsa de reposició correspongui.

Atès l’exposat anteriorment i segons el resultat final del procés publicat al web en data 
22 de desembre de 2020, es constitueix la borsa de treball amb el següent ordre, 
reservant els aspirants en la posició 1-12 per a la cobertura definitiva de les places 
ofertades i les que per jubilació anticipades previstes en el període 2021-2022 
esdevinguin vacants: 

Ordre COGNOMS I NOM TOTAL
1 OLLES MORANTE, CARLOS ANGEL 10,69
2 VAN DER PLASSCHE OBELLEIRO, MIRIAM 10,44
3 CANO JIMENEZ, CARLOS 10,36
4 CASTILLO ARENAS, ANTONIO 10,27
5 JIMENEZ CARMONA, RICARDO 9,94
6 COLON GONZALEZ, NYDIA 9,80
7 ASENSIO TOBARRA, ADRIAN 9,72
8 CABELLO FERNANDEZ, JORGE 9,50
9 GONZALEZ MOR, ANTONIO 9,19

10 FUENTE CASTRO, DAVID 9,16
11 GIBERT JURADO, ALEX 8,94
12 ALCARAZ TORRENTS, SERGI 6,39
13 HERRERO GARCIA, SERGI 6,39
14 MEMBRIVE ORTEGA, MARTA 6,39
15 TORRALBO DE TORRES, ESTEFANIA 6,38
16 GARCIA RODRIGUEZ, ALEX 6,28
17 RIBALTA DOMINGO, DANIEL 6,28
18 JIMENEZ LLOP, ENRIC 6,23
19 SAPORTA TORRES, OSCAR 6,23
20 IZQUIERDO SANCHEZ-CORTES, ANAIS 6,22
21 MILLERA ANGLES, ALBERT 6,22
22 RUIZ CASTILLO, YERAY 6,22
23 CARBALLO CORTES, JUAN ANTONIO 6,22
24 CASTRO LARA, ALBA 6,17
25 PERO PEREZ, PATRICIA 6,17
26 VIÑALS MUÑOZ, INGRID 6,17
27 IZQUIERDO RUIZ, CARLOS 6,16
28 PEREZ ASENSIO, KEVIN 6,16
29 VALERA COROMINAS, ISAAC 6,16
30 PEREZ GONZALEZ, JULIAN 6,11
31 ESCRICHE RUIZ, CARLOS 6,06
32 GASPAR TOLOS, ELOY 6,00
33 MEDINA GONZALEZ, DAVID 6,00



34 MENDO CALVO, JORDI 6,00
35 SANCHEZ SANCHEZ, IRENE 6,00
36 TORRES BASTIDA, JUAN ANTONIO 5,95
37 CASES ROMEU, ALBERT 5,94
38 HURTADO CONTRERAS, CRISTINA 5,94
39 GALLA PEREZ, CARLOS JAVIER 5,94
40 GIMENO VERGARA, OTO 5,94
41 MATA DATZIRA, JUAN 5,89
42 SOLANO SERRAT, ERIC 5,84
43 VINAGRE ARRABAL, ALBA 5,84
44 LORENTE RIPOLLES, FERRAN 5,83
45 GONZALEZ CONEJERO, JORDI 5,78
46 MORILLAS NAVARRO, RUBEN 5,78
47 FERNANDEZ CORTES, CARLOS 5,77

La base primera d’aquest procés, en l’apartat “Borsa de reposició”, també diu:

“En cas de ser necessari es podran convocar per a la realització de l’entrevista per 
competències regulada en les presents bases als següents aspirants no convocats en 
aquest procés per tal d’ampliar, en cas d’esgotament, el nombre d’aspirants del 
personal de la borsa de reposició. En aquest cas d’ampliació, els aspirants hauran de 
realitzar i superar les proves mèdiques.”

Atès l’exposat anteriorment i segons el resultat de les proves físiques publicat al web 
en data 25 de novembre de 2020, els aspirants que passen a formar part de la borsa, 
pendents de realització de les proves especificades en el paràgraf anterior (entrevista 
competencial i proves mèdiques), per a nomenaments d’interinitat i amb una vigència 
fins nova convocatòria d’agents de policia, resten en la borsa amb opció a 
nomenaments d’interinitat prèvia entrevista d’ajust de perfil entre els 5 primers 
candidats que per ordre de puntuació correspongui d’acord amb les normes 
reguladores de gestió de les borses de treball de l’Ajuntament de Castelldefels.

D'acord amb la regulació existent a l'Acord de Condicions de Treball de la Mesa 
General de matèries comuns pel personal al servei de l'Ajuntament de Castelldefels 
(Laboral i funcionari) vigent pels anys 2017-2019 aprovat en sessió plenària del 20 de 
juliol de 2017, aquesta borsa es regirà pels criteris de regulació de les borses de treball 
publicats al web municipal.

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 5 de juny de 2020 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 
23/06/2020),
 
R E S O L C:



 
Primer.- Constituir, a resultes del procés selectiu referenciat i segons lo exposat en el 
cos d'aquest decret, la borsa de treball per la cobertura de necessitats temporals pel 
perfil d’agent de Policia Local i per a la contractació o nomenament de perfils similars 
com auxiliars de vigilància i mobilitat, auxiliars de comunicació, protecció civil, etc., 
podent-se efectuar, si s’escau, una entrevista de concreció de perfil entre els 5 primers 
aspirants que per ordre correspongui d’acord amb les normes de funcionament de les 
borses de treball de l’Ajuntament de Castelldefels.

Segon.- Ordenar la publicació de la borsa de treball i la informació del seu seguiment a 
la pàgina web municipal.    

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

Castelldefels, 18 de març de 2021
 

Signat electrònicament el 23/03/2021, 11:22:34

Lourdes Armengol i Aymerich

Ajuntament de Castelldefels

La regidora-delegada de Règim Interior, Salut 

i Consum, Arxiu,  Igualtat i Mem. Democràtica,
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