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Personal i Serveis Generals
Núm. Exp.: 2021/12216
Selecció de personal permanent

ANUNCI

L'Alcaldia de l'Ajuntament el 31/08/2021, ha dictat la resolució següent: 

En compliment del que disposa la Base Cinquena de les Bases Específiques que 
regeixen el procediment de selecció, mitjançant concurs-oposició, d’una plaça de 
tècnic/a superior, Dret, amb adscripció a la Secció de Personal (RRHH), subgrup A1, de 
l’escala d’administració general, de l’Ajuntament de Castelldefels i constitució d’una 
borsa de treball.

En data 12/07/2021 mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 2021/5115 es va procedir a 
l’avocació temporal de les competències atribuïdes a les regidories delegades en els 
períodes vacacionals.

En virtut de les facultats que m'atribueix la legislació de Règim Local vigent,
 
R E S O L C :
 
Primer.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a l’esmentada 
convocatòria, la qual es relaciona a continuació.

ADMESOS: 

DNI COGNOMS I NOM CATALÀ
***0002** AMAYA HERNANDEZ, MANUEL EXEMPT
***1636** BAIL GARCIA, NOELIA EXEMPTA
***4779** MALLENCO SANCHEZ, CRISTINA EXEMPTA
***8180** MARTINEZ MORA, MONTSERRAT BEATRIZ EXEMPTA
***2623** MARTY MATAS, YOLANDA EXEMPTA
***1635** MOYA NOGUERA, MANEL EXEMPT
***2941** MUÑOZ MATA, JESSICA EXEMPTA
***9424** PESCOSOLIDO MAYORDOMO, GIULIA EXEMPTA
***1918** ROJALS CAPARROS, ANA ISABEL EXEMPTA
***9031** SIMON NAVAL, GISELA EXEMPTA

EXCLOSOS: 

DNI COGNOMS I NOM CATALÀ
MOTIU 

D'EXCLUSSIÓ
***1800** CARBO ARANAZ, INGRID NO EXEMPTA 1
***9162** FERRERA FONT, ANNA EXEMPTA 2
***8976** GARCIA ROZAS, OLGA EXEMPTA 3
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***8980** GRANDE GAMA, REBECA EXEMPTA 1 i 2
***4019** LEANDRO PAEZ, EVA EXEMPTA 1
***8326** MARTINEZ CASALS, CARLES OCTAVI EXEMPT 2
***9099** MARTINEZ GASULLA, IRENE EXEMPTA 1
***2254** SERRA FERNANDEZ, ALICIA EXEMPTA 1

*MOTIUS EXCLUSIÓ: 1 – Falta signatura formulari
           2 – Falta titulació requerida
           3 – Falta formulari RRHH0001

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 del Tribunal Qualificador:

President/a: Pilar Perancho Medina, Cap de Secció de Personal; suplent, Tatiana 
Mansilla Benito, Tècnica Superior Secretaria.

Secretari/a: Isabel Bou Sánchez, Cap d’Unitat Intermèdia de Gestió de Personal; 
suplent, Marta Hernández Torres, Cap d’Unitat Intermèdia de Serveis 
Socials. Actua amb veu però sense vot.

Vocals: Marta Nicolau Torres, tècnica superior i Cap de Recursos Humans de 
l’Ajuntament de Sant Boi, suplent Marta Hervás Pérez, Cap de Secció de 
Serveis Grals. i Desenvolupament Organitzatiu.

                     Ramon Figuera Brià, Director Desenvolupament Organitzatiu i Règim 
Interior; suplent, Joana Miralles Jordà, Tresorera municipal.
Elsa Paredes Calonge, tècnica superior i Cap Departament RH i 
Organització de l’Ajuntament de Gavà, suplent Laia Cesena Capilla, 
tècnica superior en dret de l’Ajuntament de Castelldefels.
Un representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i 
suplent, pendents de designació.

Observador: 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.

Assessors:  Antoni Velasco Martinez, tècnic superior en dret i assessor jurídic de 
l’Ajuntament de Gavà, Tècnics del Servei de Normalització Lingüística i professionals 
col·legiats en el Col·legi Oficial de Psicòlegs o d’Organisme Públic especialitzat.



Tercer.- S’informa als aspirants que els temes relatius a normativa s’entendran en la 
seva versió actualitzada en el moment de realització de les proves.

Quart.- Es donarà inici al procés amb la realització del primer exercici, segons base 7.1 
a), prova de coneixements específics i generals, i, també el quart exercici, prova de 
caràcter pràctic (base 7.1 d)), el dia 22 d’octubre de 2021, a les 09:00 hores, a l’aula 4 
de Polítiques Actives de “La Guaita”, ctra. de la Sentiu, núm. 1 de Castelldefels.

La durada del primer exercici (a) prova de coneixements generals i específics) serà de 
60 minuts aproximadament, es publicaran els resultats i es donarà inici al quart 
exercici (d) prova de caràcter pràctic), que tindrà format tipus test i una durada de 60 
minuts aproximadament. 

Entre el primer exercici i el quart hi haurà un descans d’uns 30 minuts 
aproximadament.

Per a la realització de la prova de caràcter pràctic els aspirant podran portar i fer ús de 
codis legislatius sense comentaris ni cap tipus d’anotació, en altre cas, el Tribunal 
Qualificador retirarà la documentació i valorarà l’expulsió de l’aspirant del procés 
selectiu.

Cinquè.- Es comunica als/les aspirants que no estan exempts de la prova de català que, 
segons la base 7.2 de les bases generals, aquesta prova té caràcter eliminatori, per 
tant, el resultat de la prova pràctica restarà condicionada a la superació de la prova de 
català.

Sisè.- Tota la informació referent a aquest procés de selecció i les indicacions 
preventives de la COVID19, es publicarà al web, dintre de l’apartat d’aquesta 
convocatòria.

Setè.- Donar compte d’aquesta resolució a la regidora-delegada de Règim Interior, 
Salut i Consum, Arxiu Municipal, Igualtat i Memòria Democràtica per al seu 
coneixement.

Signat electrònicament el 01/09/2021, 8:23:12

Jordi Maresma i Segarra

Ajuntament de Castelldefels

L'Alcalde accidental,
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