
 
ANUNCI  

 
PROCÈS SELECTIU PER A COBRIR UNA PLAÇA DE SERGENT/A, DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPI. 
 
Per Resolució d’Alcaldia 20170001002358 de 18/10/20 17 es va 
aprovar es van aprovar la llista de persones admeses i excl osos 
del procés selectiu per a la cobertura d’una vacant  sergent/a , 
la composició nominal del tribunal, així com la dat a 
d’inici de les proves. 
 
 
Primer:  Llista de persones admeses i excloses 
 

Admesos:  

 

 

 

 

Exclosos : 

Cap 

 
 
Segon.-  Nomenar l’òrgan de selecció del concurs-oposició, que 
estarà constituït de la següent  manera: 
 
 
President: 
 
Titular:  M. Teresa Sarasa Ontiñano, Cap de Recurso s Humans i 
Organització de l’Ajuntament de S. Joan Despí 
 
Suplent: Manuel Simón Sánchez, cap de la unitat jur ídic 
administrativa d’urbanisme, medi ambient i transpor t de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí 
 
 
 
 
 

DNI 

18431150P 

37383179Z 

50724516V 

52629215V 



 
 
Vocals: 

 
Titulars:  
 

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

• Segundo Poblador Trinidad, cap de la policia local de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, designat per  
l’Alcaldia. 

• Elisenda Ruiz Iglesias, designada per la Subdirecci ó 
General de Coordinació de la Policia de Catalunya 

 
• Manuel Calero Talavera, funcionari designat per la 

Subdirecció General designat per l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya. 

 
 
Suplents:  
 

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

• Rubén García Angosto, subinspector de la policia 
local de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
designat per l’Alcaldia. 

• Joan Ramón Fabra Aymerich, funcionari designat per la 
Subdirecció General designat per l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya. 

• Àngels Román Benito, designada per la subdirecció 
general de coordinació de la Policia de Catalunya. 

 
 

Secretari : 
  
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 
 
 
Tercer:  En acreditar totes les persones admeses el nivell de 
català requerit a les bases, es proposa com a data per a la 
realització del primer exercici el dia de 27 de nov embre de 
2017, a les 10:00 hores a l’edifici de Promoció Eco nòmica, 
situat al carrer John F.Kennedy,8 de Sant Joan Desp í.  
 
 
 
 



 
 
Quart:  Publicar l’anunci de la llista de persones admeses  i 
excloses, la composició del tribunal i la data d’in ici de les 
proves, al tauler d’anuncis de la Corporació, al e- tauler i a la 
pàgina web municipal. 
 
Cinquè.-  Es concedeix als interessats un únic termini de de u 
dies naturals, comptadors des de l’endemà de la  no tificació 
d’aquesta resolució per recusar els membres de l’òr gan 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 Administrat iu Comú de 
les Administracions Públiques. 
 
 
Sant Joan Despí, 27 d’octubre de 2017. 
 
 
DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 


