
 
ANUNCI  

 
PROCÈS SELECTIU PER A COBRIR UNA PLAÇA VACANT DE VI GILANT 
DE VIA PÚBLICA, DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPI.  
 
 
Composició del tribunal i data d’inici de les prove s. 
 
Per Resolució d’Alcaldia 20180001002468 de 10/10/20 18, es va 
aprovar la composició del tribunal i la data d’inic i de les 
proves del procés selectiu per a la cobertura d’una  plaça vacant 
de vigilant de via pública, classificada en el grup  C2 de la 
plantilla de personal laboral. 
 
Primer.-  Nomenar com a membres de l’organ de selecció d’aqu esta 
convocatòria. 
 
President/a: 
 
Titular: M. Teresa Sarasa Ontiñano, Cap de Recursos  Humans i 
Organització de l’Ajuntament de S. Joan Despí 
 
Suplent: Marta Colorado Diaz, Tresorera de l’Ajunta ment de Sant 
Joan Despí, designada per l’Alcaldia. 
 
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, designat per 
l’Alcaldia. 

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

• Antonio Casas Hidalgo, cap del servei de mantenimen t, 
via publica i serveis municipals, de l’Ajuntament d e 
Sant Joan Despí.  

• Dionisio Huerta Sena, funcionari de la policia 
municipal l’Ajuntament de Gavà, designat per l’Esco la 
d’Administració Pública de Catalunya.  

 
Suplents:  

 
• Ana Cruz Guerra, Cap de la unitat de gestió 

tributària de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, 
designada per l’Alcaldia. 

• Juan Manuel Bermudez García, responsable de 
planejament urbanisme i obres de l’Ajuntament de Sa nt 
Joan Despi, designat per l’Alcaldia 



 
• Maria del Sol Buendia Gonzalez, tècnica de promoció  

econòmica de l’Ajuntament de Sant Joan Despí 
• Emilia Pericás Risueño, funcionària del departament  

de recursos humans de l’Ajuntament de Gavà, designa t 
per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.  

 
 

Secretari/a : 
  
Titular:  Maria Isabel Fabregat Nadal, funcionària del 
departament de Recursos Humans i Organització 
 
Suplent : M. Teresa Bernet Soler, funcionària del d epartament de 
Recursos Humans i Organització 
 
Segon.- Convocatòria prova de nivell B de Català  
 
Es convoca a les persones aspirants inicialment adm eses, que  no 
acrediten el nivell B de català requerit a les base s, per a la 
realització de la prova de català el dia 22 d’octub re de 2018 a 
les 10:00 del matí, a l’edifici de l’Àrea de Servei s a la 
persona, situat a l’Avinguda Barcelona, núm.41 de S ant Joan 
Despí. 
 
Les persones aspirants son les següents: 
 
 

 

 
 

Convocatòria  prova teòrica  
 
Les persones aspirants que no hagin de realitzar la  prova de 
català o que la superin, queden convocats per la re alització de 
la prova teòrica , el dia de 6 de novembre de 2018,  a les 10:00 
hores a l’edifici de Promoció Econòmica, situat al carrer John 
F.Kennedy,núm.8 de Sant Joan Despí.  
 

DNI 

14267418N 

37292402H 

38426899V 

DNI 

38152132P 
 



 
43522157Q 

43687991C 

46336159Z 

46963303V 

47601497F 

47661943D 

47833389J 

49268392T 

71508116N 

 
 
Tercer.-  Es concedeix a les persones interessades un únic 
termini de deu dies naturals, comptadors des de l’e ndemà de la 
publicació de l’anunci d’aquesta resolució al taule r d’edictes 
electrònic de la corporació (e-tauler), per recusar  els membres 
de l’òrgan de selecció, en els termes establerts a la base  4.2 
de les Bases General i als  articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, 
d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic  i 68 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Admini stratiu Comú 
de les Administracions Públiques. 

 
 
 
Sant Joan Despí, 15 d’octubre de 2018. 
 
 
DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 


