
 

ANUNCI  
 
MODIFICACIÓ LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES, COMPOSICIÓ 
DEL TRIBUNAL I DATA D’INICI DE LES PROVES DEL PROCÈS SELECTIU PER A 
LA COBERTURA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA ARQUITECTE/A 
TÈCNIC/A, DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPI. 
 
 
Per Resolució d’Alcaldia  20210001000619 d’1 de març de 2021 es va aprovar la 
modificació de la llista de persones admeses i excloses, composició del tribunal i data 
d’inici de les proves del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça vacant de 
tècnic/a mitjà/ana arquitecte/a tècnic/a.  
 
S’ha revisat la documentació presentada per les persones aspirants i es constata que 
inicialment hi ha una persona aspirant admesa amb motius d’exclusió per no tenir la 
titulació demanada a les bases de la convocatòria. La llista de persones admeses i 
excloses queda modificada d’acord amb el següent: 
 
 
Primer.- Modificar la llista de persones admeses i excloses, en el següent sentit. 
 

PERSONES ADMESES 

 

COGNOMS I NOM 

CAMOS BATLLE, GEMMA 

CASTILLO CABERO, PABLO 

COLOMINAS BATISTA,DIANA 

DE FRANCISCO LÓPEZ, VANESSA 

DOMINGUEZ FERNANDEZ, RUBEN 

ESTEFANO OROZCO,LOURDES MARIA 

GARI MATAMALA, CLARA 

GEROSA , LEONARDO 

JUAREZ REY, NEREA 

LAFUENTE RODRIGUEZ, ADRIAN 

MERIDA YESTE, JORDI 

MESA DEIROS, SARA 

MORALES ANADON,  M.LOURDES 

NARBON PEREA, BEATRIZ 

PELAEZ DIAZ, SANDRA 

PONS PONS, FRANCISCO ALBERTO 

ROS LAGUIA, MARIA ROSA 

SANCHEZ GARCIA. CRISTIAN 

SANTIAGO TRIGUEROS, MARTA 

VALENCIA ALARCON ANGELA LEONOR 



 

 
 
PERSONES INIDICALMENT ADMESES QUE HAN DE FER LA PROVA DE CATALÀ 
 
 

COGNOMS I NOM 

GARI MATAMALA, CLARA 

GEROSA , LEONARDO 

 

PERSONES EXCLOSES 

 

 

COGNOMS I NOM 
MOTIU EXCLUSIÓ 

NARANJO SANCHEZ, RAMON 
 

INSTÀNCIA PRESENTADA FORA 
TERMINI 

PERUCHO GARRIDO, ANA ISABEL 
NO POSSEIR LA TITULACIÓ REQUERIDA 
A  LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

 
 
Segon.- Nomenar a les següents persones com a membres de l’òrgan de selecció 
d’aquesta convocatòria: 
 
President/a: 
 
Titular: M.Teresa Sarasa Ontiñano, cap de Recursos Humans i Organització de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí 
 
Suplent: Maria Luisa Martín Bodego, Tècnica jurídica de l’Ajuntament de Sant Joan 
Despí. 
 
Vocals: 

 
Titulars:  
 

 Núria García Seguer, coordinadora de l’Àrea d’Ordenació del Territori de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí, designada per l’Alcaldia. 

 Juan Manuel Bermúdez, responsable de planejament i disciplina 
urbanística de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, designat per l’Alcaldia 

 Manuel Simón Sánchez, Cap de la unitat jurídic administrativa 
d’urbanisme, medi ambient i transport de l’Ajuntament de Sant Joan 
Despí, designat per l’Alcaldia. 

 Maria Cinta Tabueña Roigé, funcionària de l’Ajuntament d’Olesa de 
Montserrat, designada per l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya.  



 

 
 
Suplents: 
 

 Laura Ortiz López, arquitecta tècnica  de l’Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs, designada per l’Alcaldia. 

 Carmen Bernaus Murgo, arquitecta tècnica de projectes i obre de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí, designada per l’Alcaldia 

 Gerard Giner Gracia, tècnic jurídic de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, 
designat per l’Alcaldia. 

 Elisabet Avilés Jiménez, funcionaria del Consorci del Parc Natural de la 
Serra de Collserola, designada 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 departament de Recursos Humans i 
Organització. 
 
 

Tercer.- Atès que hi ha aspirants admesos que no acrediten el nivell C1 de català 
requerit a les bases, es proposa per a la realització de la prova de català el dia 12 
d’abril de 2021, a les 10:00 del matí, a l’edifici Casa Rovira, situat al carrer Jacint 
Verdaguer, núm. 27 de Sant Joan Despí. 
 
Quart.-  Els aspirants que no hagin de realitzar la prova de català o que la superin, 
queden convocats per la realització de la prova teòrica, consistent en dos exercicis,  el 
dia de 3 de maig de 2021 a les 10:00 hores a Centre Cívic de Les Planes  situat al 
carrer John F.Kennedy núm. 4 de Sant Joan Despí.  
 
Cinquè.- Publicar l’anunci de la modificació de la llista de persones admeses i 
excloses, 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. 
 
Sisè.- 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 esmenar els defectes que han 
motivat l’exclusió, i 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 Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Sant Joan Despí, 3 de març de 2021. 
 
DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 
 
 



 

Base jurídica del tractament: Missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment 
d’obligació legal . Responsable del tractament Ajuntament de Sant Joan Despí. Finalitat del 
tractament : Tramitació i gestió dels processos de selecció de personal. Exercici de drets dels 
interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament 
adreçant la seva sol·licitud, adjuntant fotocòpia del seu document oficial d’identificació, al Registre General 
de l’Ajuntament - Oficina d’Atenció Ciutadana a l’adreça camí del Mig, 9 - 08970 Sant Joan Despí o 
telemàticament mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament https://www.seu-
e.cat/web/santjoandespi/seu-electronica  Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de 
Dades”  al web www.sjdespi.cat – Protecció de dades. 

 

https://www.seu-e.cat/web/santjoandespi/seu-electronica
https://www.seu-e.cat/web/santjoandespi/seu-electronica
http://www.sjdespi.cat/

