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DECRET/ RESOLUCIÓ DE L'ALCALDESSA

Vista la resolució de l’Alcaldessa núm. 2020/1330, de data 6 de febrer de 2020, per la 
qual s’aproven les bases reguladores del procediment per a la selecció de la Gerència 
Municipal, publicades al BOPB i al DOGC, de data 19 i 24 de febrer de 2020, 
respectivament.  

En compliment del que disposa a l’article 13 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Basic de l'Empleat  Públic 
(en endavant TREBEP), sobre personal directiu professional, vist el títol V del Reglament 
Orgànic Municipal (ROM) i considerant el que disposa la relació de llocs de treball de 
l’ajuntament de Castelldefels (RLLT).

En compliment del que disposa el punt setè de les Bases reguladores del procediment 
per a la selecció, amb publicitat i concurrència i en règim de direcció professional de la 
gerència  municipal.

En virtut de les facultats que m'atribueix la legislació de Règim Local vigent,

R E S O L C :

Primer.- Designar als membres de la comissió experta, d’acord amb el que disposen els 
articles 55 i 60 del TREBEP, estarà constituïda per una Presidència, dues Vocalies i un/a 
Secretari/a, que actuarà amb veu i sense vot, amb la composició següent:

President/a: Ramon Figuera Bria, Director d’Àrea de Règim Interior  i D.O.; 
suplent: Santiago Amaro, Cap de Secció de Promoció Econòmica i 
Foment de l’Ocupació.

Secretària titular: Laia Cesena Capilla, Cap UI d’Habitatge, Urbanisme i Patrimoni; 
Suplent: Tatiana Mansilla Benito, Suport tècnic Superior de 
Secretaria.

Vocals: Fernando Hernández Baena, Gerent Ajuntament de Santa Coloma; 
suplent: Fernando Costa Vilarrassa, Gerent de l’empresa 
municipal SAC.

Marta Hervás Pérez, Cap de Secció de Serveis Generals i D.O.; 
suplent: Ruth Pueyo Gracia, Cap UI de Serveis Generals i D.O.
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Constituïda la comissió d’experts es procedirà a efectuar la proposta contractació de 
l’empresa externa de selecció que ha de donar suport a la comissió, així com procedir a 
l’aprovació la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos. 

Segon.- Publicar la present resolució a la pàgina web municipal, per al seu coneixement 
general. 

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 14/07/2020,12:34:13

Maria Asunción Miranda Cuervas

Ajuntament de Castelldefels

L'Alcaldessa,

Signat electrònicament el 14/07/2020,13:18:24

Isabel Bobet Viladot

Ajuntament de Castelldefels

La secretària, 
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