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Organització
Núm. Exp.: 2021/5492
Provisió i promoció de personal

  

RESOLUCIÓ DE LA REGIDORA-DELEGADA DE RÈGIM INTERIOR, SALUT I CONSUM, 
ARXIU MUNICIPAL, IGUALTAT I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

En compliment del que disposa la Base Quarta de les Bases Generals que regeixen el 
procediment de selecció, mitjançant promoció interna, per proveir una plaça vacant de 
tècnic mig, grup A, subgrup A2, nivell 16, Escala d’administració especial, de la plantilla 
de personal funcionari de l’Ajuntament.

En conseqüència, 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),

D I S P O S O:

Primer.- Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses a les 
proves selectives de l'esmentada convocatòria, la qual es relaciona a continuació:

PERSONES ADMESES:

COGNOMS I NOM CATALÀ
GARCES GARCIA, JUAN JOSE EXEMPT

PERSONES NO ADMESES: Cap

Els/les aspirants que hagin estat exclosos o omesos disposaran d’un termini de 10 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 
obstant, si no es presentés cap reclamació contra la llista provisional, aquesta serà 
elevada a definitiva, sense necessitat de cap publicació ulterior. 

Segon.- Designar la següent composició de la Comissió Qualificadora:

President/a: Ramón Figuera Brià, Director de Règim Interior, suplent Pilar Perancho 
Medina, Cap de la Secció de Personal.

Secretària: Marta Hervás Pérez, Cap de Secció de Serveis Grals. i Desenvolupament 
Organitzatiu, suplent Elisabeth Capellades Puig, administrativa de Serveis 
Grals i DO. Actua amb veu però sense vot.
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Vocals: José Luis Guerrero Pérez, Cap de Secció Informàtica i Sistemes 
d’Informació i comunicació, suplent Manel Torres Sierra, Cap Secció 
Comunicació i Imatge.

Ruth Pueyo Gracia, Cap Unitat Intermèdia Serveis Generals i DO, suplent 
Laia Cesena Capilla, Cap Unitat Intermèdia d’Habitatge, Urbanisme i 
Patrimoni.
Marti Duedra Lleopart, Cap de Secció de sistemes i Xarxes de 
l’Ajuntament de L’Hospitalet, suplent Rubén Peláez Cebrián, Cap Secció 
d’Obres i Edificis Municipals.
Manuel Blanquez Piquero, en representació de l'Escola d'Administració 
Pública de Catalunya,  suplent  Salvador Rodríguez Hernández.

Observador/a: designat 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.

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 
12  de juliol de 2021, a les 10:00 al Centre de Promoció Econòmica La Guaita (Aula 3 i 4 
de Polítiques Actives), Ctra. Sentiu, 1 (al costat del Parc de la Granota) de Castelldefels.

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

Quart.- Publicar aquesta llista a la web municipal.

Castelldefels, a la data de signatura electrònica.

En dono fe, als efectes de l’article 3.2.e) del RD 
128/2018.

Signat electrònicament el 29/06/2021, 10:45:44

Lourdes Armengol i Aymerich

Ajuntament de Castelldefels

La regidora-delegada de Règim Interior, Salut 

i Consum, Arxiu,  Igualtat i Mem. Democràtica,

Signat electrònicament el 29/06/2021,10:58:13

Tatiana Mansilla Benito

Ajuntament de Castelldefels

La secretària accidental,
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