
ANUNCI  
 
PROCÈS SELECTIU PER A COBRIR INTERINAMENT UNA PLAÇA DE 
TÈCNIC/A MITJÀ INFORMÀTICA, DE L’AJUNTAMENT DE SANT  JOAN 
DESPI. 
 
Per Resolució d’Alcaldia 20170001002306 es va aprov ar la 
llista de persones admeses i excloses del procés se lectiu per a 
la cobertura interina d’una plaça de tècnic mitjà i nformàtica , 
la composició nominal del tribunal, així com la dat a 
d’inici de les proves. 
 
Primer.- 
 

Persenes Admeses:  

 

DNI 

37390574A 

38817393V 

43450387Y 

46362879P 

46404640R 

46457397L 

46673929Y 

52627307H 

53082854G 
 

 

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

 
 

 
 

 

 

DNI NIVELL CATALÀ C 

52627307H NO ACREDITA NIVELL 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 4art 
d’aquesta resolució 
 
Segon.-  Nomenar de les següents persones com a membres de 
l’òrgan de selecció d’aquesta convocatòria: 
 
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:   
 

• Miguel Ramirez Jiménez, tècnic mig de Sistemes 
d’Informació, de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. 

• Josep Maria Roca Serradell,Cap de Sistemes 
d’Informació de l’Ajuntament de Sant Boi. 

• Tomás Prados Molina, funcionari de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, designat per l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya. 

 
Suplents:  

 
• Antonio José Gómez Vázquez, cap de sistemes 
d’informació de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. 
• Isidre Montserrat, responsable de projectes 
Informàtics de l’Ajuntament de Sant Boi. 
• Mario Alguacil Sanz, funcionari de l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Llobregat, designat per l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya. 

 
 
Secretari : 
 
Titular:  Maria Isabel Fabregat Nadal, funcionària del 
departament de Recursos Humans i Organització 
 
Suplent : Elena Delgado Aguirre, funcionària del de partament de 
Recursos Humans i Organització 
 
 



Tercer.-  Publicar l’anunci de la llista d’admesos i excloso s i 
la composició de l’òrgan de selecció al Diari Ofici al de la 
Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis de la  Corporació 
e-tauler  i a la pàgina  web de l’Ajuntament de San t Joan Despí. 
 
Quart.-  Convocar als aspirants admesos que no acrediten el  
nivell C de català requerit a les bases per a la re alització de 
la prova de català e nivell de català requerit a le s bases,  el 
dia 6 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 Sant Joan Despí. 
 
Cinquè.-  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 8 de novembre de 2017, a les 10:00 
hores a l’edifici de Promoció Econòmica, situat al carrer John 
F.Kennedy,8 de Sant Joan Despí.  
 
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. 
 


