
 
ANUNCI  

 
PROCÈS SELECTIU PER A COBRIR TRES PLACES VACANTS DE 
TÈCNIC/A MIG DE GESTIÓ, DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOA N DESPI. 
 
Per Resolució d’Alcaldia 20170001002397 de 19/10/20 17 es va 
aprovar es van aprovar la llista de persones admeses i excl oses 
del procés selectiu per a la cobertura de tres plac es de 
tècnic/a mig de gestió , la composició nominal del tribunal, 
així com la data d’inici de les proves. 
 
Primer:  Llista de persones admeses i excloses 
 
 

Persones admeses:  
 

DNI 

36576876E 
43512809Y 
46553076H 
52190376H 
52624860D 

 

Persones excloses  

 

DNI OBSERVACIONS 

41592595Q NO APORTA TREBALL 
43634095J NO APORTA TREBALL 
46787094B NO APORTA TREBALL 
47799540C NO APORTA TREBALL 
48025890G NO APORTA TREBALL 
52167429W NO APORTA TREBALL 

Y3419170G 
TITULACIÓ NO HOMOLOGADA, NO  
APORTA TREBALL 

 

 

 

 

 



 
 

 

Aspirants inicialment admesos que no acrediten el n ivell de 
català.  

 

 

 

  

Aquest aspirants hauran de fer la prova especifica per acreditar 
el nivell C de Català el dia i hora que s’indica el  punt 3er 
d’aquesta resolució 

 
Segon.-  Es proposa el nomenament de les següents persones com a 
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: Manuel Simón Sánchez, cap de la unitat jur ídic 
administrativa d’urbanisme, medi ambient i transpor t de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí 
 
Vocals: 

 
Titulars:   
 

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

• Pere Josep Pérez Barrio, cap de premsa de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí. 

• Remei Martínez Aliaga, tècnica de participació 
ciutadana de l’Ajuntament de Gavà, designada per 
l’Escola d’Administració Pública. 

 
Suplents:  
 

• Judith Julià Nicolàs, tècnica mig de medi ambient, de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí. 

• Andrea Padua Ferrer, periodista de l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí. 

DNI NIVELL  CATALÀ    C 

52190376H NO ACREDITA NIVELL 
52624860D NO ACREDITA NIVELL 



 
• Montserrat Soto Martí, del departament d’Ensenyamen t 

St.Baix Llobregat, designada per l’Escola 
d’Administració Pública. 

 
Secretari : 
 
Titular:  Maria Isabel Fabregat Nadal, funcionària del 
departament de Recursos Humans i Organització 
 
Suplent : M.Teresa Bernet Soler, funcionària del de partament de 
Recursos Humans i Organització. 
 
Tercer.- 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 16 de  novembre de 
2017, a les 9:30 del matí, a l’edifici de l’Àrea de  Serveis a la 
persona, situat a l’Avinguda Barcelona, núm.41 de S ant Joan 
Despí. 
 
Quart.-  Els aspirants que no hagin de realitzar la prova d e 
català o que la superin, queden convocats per la re alització del 
primer exercici el dia de 20 de novembre de 2017, a  les 10:00 
hores a l’edifici de l’Àrea de Serveis a la persona , situat a 
l’Avinguda Barcelona, núm.41 de Sant Joan Despí. 
 
Cinquè.- 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 i a la  pàgina web 
municipal. 
 
Sisè.-  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 esmenar els defectes que han motiv at 
l’exclusió, i recusar els membres de l’òrgan de sel ecció, en els 
termes establerts a la base  4.2 de les Bases Gener al 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 Administratiu Comú de le s 
Administracions Públiques. 
 
 
 
Sant Joan Despí, 2 de novembre de 2017. 
 
 
DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 


