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Organització
Núm. Exp.: 2020/3520
Provisió i promoció de personal

ANUNCI

La regidora-delegada de Règim Interior, Arxiu Municipal, Igualtat i Memòria 
Democràtica de l'Ajuntament, el 16/03/2020, ha dictat la resolució següent:

Vist el procés de selecció convocat per resolució de la regidora-delegada de Règim 
Interior, de data 19 d’abril de 2017, d'aprovació de les bases de la convocatòria per a la 
selecció d’un funcionari interí per programes i la constitució d'una borsa de treball, pel 
perfil de Tècnic/a Superior, Grup A, Subgrup A1, de Transparència i Bon Govern amb 
adscripció a l’Àrea de Règim Interior i Desenvolupament Organitzatiu de L’Ajuntament 
de Castelldefels mitjançant procediment de concurs-oposició.

Vist el procés de selecció convocat per resolució de la regidora-delegada de Règim 
Interior, de data 18 de maig de 2017, d'aprovació de les bases de la convocatòria per a 
la selecció d’un funcionari interí per programes i la constitució d'una borsa de treball, 
pel perfil de Tècnic/a Superior, Grup A, Subgrup A1, de Prevenció de Riscos Laborals 
amb adscripció a l’Àrea de Règim Interior i Desenvolupament Organitzatiu de 
L’Ajuntament de Castelldefels mitjançant procediment de concurs-oposició.

Atès que per resolució de la regidora-delegada de Règim Interior, de data 30 d’agost 
de 2017, van quedar constituïdes ambdues borses de treball resultants del processos 
de selecció anteriorment esmentats, amb efectes de l’1 de setembre de 2017, i que, 
segons les bases específiques, aquestes borses tenien vigència d’un any prorrogable 
per decret fins a la creació d’una nova borsa o fins els seu esgotament.

Atès que és voluntat del Consistori fer una nova pròrroga de la borsa en virtut del 
principi d’eficiència que ha de regir en les actuacions de les administracions públiques i 
la priorització dels processos selectius del pla d’estabilització aprovat pel Ple d’octubre 
de 2018, segons calendari de les OPOS aprovades per Junta de Govern Local i acord 
amb la totalitat de la representació sindical.

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 26 de febrer de 2020 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 
02/03/2020)

DISPOSO:

Primer.- Prorrogar la vigència de la borsa de treball de la convocatòria de selecció d’un 
funcionari interí per programes i la constitució d'una borsa de treball, pel perfil de 
Tècnic/a Superior, Grup A, Subgrup A1, de Transparència i Bon Govern així com la 
borsa de treball per a la selecció d’un funcionari interí per programes i la constitució 
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d'una borsa de treball, pel perfil de Tècnic/a Superior, Grup A, Subgrup A1, de 
Prevenció de Riscos Laborals, amb adscripció ambdós llocs a l’Àrea de Règim Interior i 
Desenvolupament Organitzatiu de L’Ajuntament de Castelldefels, per a possibles 
cobertures de places i provisió temporals o interines que incorporin aquests perfils i/o 
funcions similars.

Segon.- Publicar aquesta resolució a l’apartat “situacions bosses de treball” a la pàgina 
web municipal.

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

Castelldefels, 9 de març de 2020
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Lourdes Armengol i Aymerich

Ajuntament de Castelldefels

La regidora-delegada de Règim Interior, 

Arxiu Municipal  i Igualtat,
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