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ANUNCI

La regidora-delegada de Règim Interior, Salut i Consum, Arxiu Municipal, Igualtat i 
Memòria Democràtica de l'Ajuntament, el 15/06/2020, 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.

Atès les instàncies presentades, en data 02 de març de 2020  número de Registre 
d’entrada 2020004769 i, en data 03 de març de 2020 número de Registre d’entrada 
2020004953, sol·licitant ser admesos/es al procés. 

Vist que d’acord amb el que estableix la base 2 d’aquest convocatòria, és requisits per 
ser admès  “Estar en possessió del títol universitari de Llicenciatura en Enginyeria 
Industrial o Grau en tecnologies industrials i màster universitari oficial en l’àmbit de 
referència”.

Vist que a la titulació requerida pel lloc de treball, concretament, és Llicenciatura en 
Enginyeria, sense especificar cap especialitat.

Atesa la Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública de 
medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración 
General del Estado con motivo del COVID-19, de 10 de marzo de 2020, que en la seva 
disposició 6a assenyala el següent:

 “Pruebas selectivas. El órgano convocante de cada proceso selectivo en curso 
deberá posponer, por el tiempo imprescindible, la celebración de pruebas 
selectivas, especialmente aquellas de concurrencia masiva, garantizándose en 
todo caso la continuidad de los procesos, excepto aquellos relacionados con las 
medidas adoptadas para la contención del COVID-19.”

Atès que en quan a les mesures concretes per a la celebració de les proves selectives 
haurà que estar en tot moment a les mesures que es vagin aprovant en les diferents 
fases de la desescalada de confinament i les recomanacions de les autoritats sanitàries 
en quan a la supressió o adequació d’alguna de les proves establertes a les bases per 
impossibilitat de dur-la a terme o per adopció de mesures preventives

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,

https://seu.castelldefels.org/validar


 
R E S O L C:
 
Primer.- Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos a les proves 
selectives de la esmentada convocatòria, la qual es relaciona a continuació.

ADMESOS:
COGNOMS I NOM CATALA
GIMENO MUÑOZ, JAVIER NO EXEMPT
LÓPEZ HERNÁNDEZ, ISAAC EXEMPT
PÉREZ BRINQUIS RUBÉN EXEMPT
VARGAS GARCIA, PABLO EXEMPT
WARLAM BARNIOL, MARÍA REGINA EXEMPTA

EXCLOSOS:
COGNOMS I NOM CATALA 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

Segon.-  Es convoca als aspirants a 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 13 de juliol de 2020, 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.

Qualsevol modificació o adequació de les dades, així com les recomanacions sanitàries 
i l’ús obligatori dels equips de protecció individual que es determini, a càrrec dels 
aspirants, es publicaran en un avís a la pàgina web.

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

Castelldefels, 11 de juny de 2020
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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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