
 
ANUNCI  

 
PROCÈS SELECTIU PER A COBRIR TRES PLACES D’ADMINIST RATIU/VA 
PER TORN DE PROMOCIÓ INTERNA, DE L’AJUNTAMENT DE SA NT JOAN 
DESPI. 
 
Per Resolució d’Alcaldia 20180001000255 de 2/2/2018  es va 
aprovar la composició nominal del tribunal, així co m la 
data d’inici de les proves, del procés selectiu per  a la 
cobertura de tres places d’administratiu/va per tor n de 
promoció interna. 
 
Primer.- Membres de l’òrgan de selecció d’aquesta convocatòr ia: 
 
 
President: 
 
Titular:  M. Teresa Sarasa Ontiñano, Cap de Recurso s Humans i 
Organització de l’Ajuntament de S. Joan Despí 
 
Suplent: Francesc Roldán Burgos, Interventor de l’A juntament de 
S. Joan Despí. 
  
Vocals: 

 
Titulars:   
 

• Manuel Simón Sánchez, cap de la unitat jurídic 
administrativa d’urbanisme, medi ambient i transpor t 
de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. 

• Angela Escribano Martín, cap de desenvolupament de 
programes de promoció econòmica, de l’Ajuntament de  
Sant Joan Despí. 

• Montserrat Moreno Rosa, del departament de Justícia  
de la Generalitat de Catalunya, designada per 
l’Escola d’Administració Pública. 

• Montserrat Gàllego Creus, del Departament de Trebal l, 
Afers Socials i Famílies, designada per l’Escola 
d’Administració Pública. 

 
Suplents:  
 

• Marta Colorado Díaz, tresorera de l’Ajuntament de S . 
Joan Despí. 

• Maria del Sol Buendia González, tècnica de Promoció  
Econòmica de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.  

• Miquel Ruiz Rodriguez, de l’Ajuntament de Barcelona , 
designat per l’Escola d’Administració Pública. 

• Jordi Saltor Salsench, de l’Ajuntament de Barcelona . 
Designat per l’Escola d’Administració Pública. 



 
 

 
Secretari : 
 
Titular:  Maria Teresa Bernet Soler, funcionària de l departament 
de Recursos Humans i Organització 
 
Suplent : M.Teresa Ferret Gimenez, funcionària del departament 
de Recursos Humans i Organització. 
 
Segon.- Atès que algunes de les persones admeses no tenen e l 
nivell de català requerit a les bases, es proposa c om a data per 
a la realització de la prova de català el dia 8/03/ 2018 a les 
10:00  del matí, a l’edifici de l’Àrea de Serveis a  la persona, 
situat a l’Avinguda Barcelona, núm.41 de Sant Joan Despí. Les 
persones que no van acreditar el nivell de català s on les 
següents: 
 
 

DNI NIVELL C DE CATALÀ 

46678525W 
NO ACREDITAT 

37740825X 
NO ACREDITAT 

 
 
Tercer.-  Els aspirants que no hagin de realitzar la prova d e 
català o que la superin, queden convocats per la re alització de 
la prova teòrica, el dia de 13/03/2018 a les 10:30 hores a 
l’edifici de Promoció Econòmica, situat al carrer J ohn 
F.Kennedy,8 de Sant Joan Despí.  
 

 
Quart.-  Es concedeix als interessats un únic termini de de u dies 
naturals, comptadors des de l’endemà de la publicac ió de 
l’anunci d’aquesta resolució en el Diari Oficial de  la 
Generalitat, per recusar els membres de l’òrgan de selecció, en 
els termes establerts als  articles 23 i 24 de la L lei 40/2015, 
d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic. 
 

 
 
Sant Joan Despí, 9 de febrer de 2018. 
 
 
DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 


