
 

 ANUNCI  
 

 
PROCÈS SELECTIU PER A LA COBERTURA DE SET PLACES D’AGENT 
DE POLICIA LOCAL, DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPI. 
 
Per Resolució d’Alcaldia 20200001002660 de 6 de novembre de 2020 , es va 
aprovar la composició del tribunal i la data d’inici de les proves del procés 
selectiu per a la cobertura de set places d’agent de policia local.   
 

Primer.-   Nomenament membres del tribunal 
 
President/a: 
 
Titular: Maria.Teresa Sarasa Ontiñano, Cap de Recursos Humans i 
Organització de l’Ajuntament de Sant Joan Despí 
 
Suplent: Maria Luisa Martín Bodego, tècnica jurídica de la Unitat Juridic-
administrativa de l’Àrea de Serveis a les Persones,  de l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí. 
 
Vocals: 

 
 

Titulars:  
 

 Sergio Gimenez Tevar, cap de la policia local de l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí, designat per l’Alcaldia. 

 José Antonio Campos García, sergent coordinador de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí, designat per l’Alcaldia 

 Jordi Anducas Benedi, designat per l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya. 

 José Luis Gimenez Díaz, designat per la Subdirecció General de 
Coordinació de la Policia de Catalunya 

 

 

Suplents:  
 

 Marta López Nogales, sergenta de policia local de l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí. 

 Salvador Zoroa Atset, sergent de policia local de l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí. 

 Marcos Castellano Hernández, designat per l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya. 

 Manel Vivas García, designat per la Subdirecció General de 
Coordinació de la Policia de Catalunya 



 

 
 
Secretari/a : 
 
Titular:  Maria Isabel Fabregat Nadal, funcionària del departament de Recursos 
Humans i Organització, de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. 
 
Suplent : M. Teresa Bernet Soler, funcionària del departament de Recursos 
Humans i Organització, de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. 
 
 
Segon.-  Atès que hi ha persones admeses que no acrediten el nivell B2 de 
català requerit a les bases, es convoca per a la realització d’aquesta prova el 
dia 11 de novembre de 2020 a les 10:00 hores, a l’edifici del Centre Cívic Les 
Planes situat al carrer John F. Kennedy, núm.4 de Sant Joan Despí.  
 
Tercer.-  Les persones aspirants admeses que no han de fer la prova de català 
o que la superin, queden convocades per a la realització de la prova cultural i 
la prova teòrica, el dia 21 de novembre de 2020, a les 10:00 a l’Institut 
Francesc Ferrer I Guàrdia , situat en Avgda. Generalitat, núm. 30 de Sant Joan 
Despí.    
 

Quart .-Publicar l’anunci de la composició del tribunal i la data d’inici de les 
proves, al tauler d’anuncis electrònic de la Corporació (e-tauler) i a la pàgina 
web municipal. 
 
Cinquè.- Es concedeix a les persones interessades un únic termini de deu dies 
naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta 
resolució al tauler d’edictes electrònic de la corporació (e-tauler), per recusar 
els membres de l’òrgan de selecció, i als  articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic. 
 
 
Sant Joan Despí,  6 de novembre de 2020. 
 
 
DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 


