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Organització
Núm. Exp.: 2021/9118
Provisió i promoció de personal 

ANUNCI

Vist el decret d’Alcaldia núm.2021/6107 de data 30/08/21 relatiu a la llista definitiva 
de persones admeses i excloses del procés de promoció interna de 9 places suport 
administratiu, C1, nivell 12, personal funcionari i 1 plaça suport administratiu, C1, nivell
12 personal laboral de l'Ajuntament de Castelldefels, la part dispositiva del qual, un 
cop incorporades les modificacions operades pel decret Núm. 2021/6389 de data 
14/09/21 de la Regidoria delegada de Regidora delegada de Règim Interior, Salut i 
Consum, Arxiu Municipal, Igualtat i Memòria Democràtica, és la següent:

En compliment del que disposa la Base Quarta de les Bases que regeixen el 
procediment de selecció, mitjançant promoció interna, per proveir de 9 places vacants 
de suport administratiu/va de grup C, subgrup C1, nivell 12, Escala d’administració 
general, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament i 1 plaça vacant de 
suport administratiu/va de grup C, subgrup C1, nivell 12, de la plantilla de personal 
laboral.

En virtut del que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 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 definitiva de persones aspirants admeses i excloses a les 
proves selectives de l’esmentada convocatòria, la qual es relaciona a continuació:

PERSONES ADMESES:

DNI COGNOMS I NOM CATALÀ

***1196** CASTRO MEDINA,MARIA BELEN EXEMPTA

***1244**
CRUZ DE LA 
GRANADO,PALOMA EXEMPTA

***9142** LOMBA ABENIA,SILVIA EXEMPTA

***7842** LOPEZ FERNANDEZ,M. JOSEFA EXEMPTA

***6741** MORALEDA GOMEZ,YOLANDA EXEMPTA

***3046** OLMOS SUÑE,BIBIANA EXEMPTA

***4294** PARERA SANCHEZ,GEMMA EXEMPTA

***6133** PAYA SANCHEZ,RAQUEL EXEMPTA

***6882** SORIANO MARTINEZ,SONIA EXEMPTA
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PERSONES EXCLOSES: 

DNI COGNOMS I NOM

***79914** AALIEN EL-SANNOUNI,NAJAT

***7721** ABADIA BONILLA,ANGELES

***6108** ASENSIO SANCHEZ,MANUEL

***6077** CAYERO RUIZ,EVA

***4578** GARCIA-VILA ZINGARETTI,LORENA

***9632** LOPEZ OLIVA,FRANCISCO JAVIER

***6817** PEREZ MONCAYO,LAURA

***1772** PEREZ RAMON,JORDI

***7201** RAMON MORENO,MIRIAM

***7378** VICENTE GARCIA,JAVIER

Segon.- Designar el Tribunal Qualificador:

President: Sr. Ramon Figuera, Director de Règim Interior (titular); Sra. Pilar Perancho 
Cap de Secció de Personal (suplent)

Secretària: Elisabeth Capellades, Administrativa de Règim Interior (titular); Sra. Sònia
Ferrer, Administrativa de Serveis informàtics (suplent)

Vocals:
- Sra. Marta Hervás, Cap de secció de Serveis Grals. i desenvolupament organitzatiu 
(titular) i la Sra. Lluisa Vázquez, Cap de la OAC (suplent)
- Sra. Laia Cesena, Cap Unitat Intermèdia d’Habitatge, Urbanisme i Patrimoni (titular) i 
la Sra. Carme Colomé, Cap Unitat Intermèdia administrativa i atenció a la ciutadania de 
la secció Jurídica-Administrativa.
- Sr. Santi Amaro, Cap de Secció de promoció econòmica (titular) i el Sr. José Luis Carol 
, Tècnic de Joventut (suplent)
- Sra. Salud Tena Reyes (titular); Sra. Rosa Pascual Lebrero (suplent) com a 
representants de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

La Junta de Personal o del Comitè d’Empresa o delegat/da de personal en qui delegui, 
podrà designar observadors/es, que actuaran a títol personal, amb veu però sense vot, 
en totes les proves o exercicis del procés de selecció, d’acord amb allò disposat en el 
conveni/acord de condicions vigent i codi de bones pràctiques aprovat pel Ple de 
l’ajuntament.
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El tribunal qualificador podrà disposar de la incorporació en les seves tasques 
d’assessor/es especialistes, amb veu però sense vot.

Tercer.- Es convoca als aspirants/es per a la realització de la prova pràctica (base 7.2) el
dia 25 d’octubre de 2021, a les 12h a l’aula polivalent de l’edifici de la República 
(C/Arcadi Balaguer, 29). La durada de la prova serà de 1h. Les aspirants hauran de 
presentar la declaració responsable de la COVID-19 que trobaran a la web Municipal.
https://www.castelldefels.org/a_Arees/personal/file/CONVOCAT%C3%92RIES/Declara
ci%C3%B3%20responsable%20COVID-19.pdf

Quart.- Publicar aquest decret a la web municipal.

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

Castelldefels, 16 de setembre de 2021
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Maria Asunción Miranda Cuervas

Ajuntament de Castelldefels

L'Alcaldessa,
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