
 
ANUNCI  

 
PROCÈS SELECTIU PER A COBRIR UNA PLAÇA VACANT DE TÈ CNIC/A 
MIG DE GESTIÓ, DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPI. 
 
Per Resolució d’Alcaldia 2018000100167 de 5/06/2018  es va 
aprovar la llista de persones admeses i excloses del procés  
selectiu per a la cobertura d’una plaça 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 

40344479H 

46472846N 

46637060Y 

47614216F 

47952162Z 

 

Persones excloses  

 

 

DNI OBSERVACIONS 

16616348K NO APORTA TREBALL 

47601497F NO APORTA TREBALL 

47750434L NO PRESENTA INSTÀNCIA NORMALITZADA / NO APORTA TREBALL 

52190376H NO APORTA TREBALL 

 

 

 

 

 



 
  
Segon.-  Es proposa el nomenament de les següents persones com a 
membres de l’òrgan de selecció d’aquesta convocatòr ia: 
 
President/a: 
 
Titular:  M. Teresa Sarasa Ontiñano, Cap de Recurso s Humans i 
Organització de l’Ajuntament de S. Joan Despí 
 
Suplent: Marta Colorado Díaz, Tresorera de l’Ajunta ment de Sant 
Joan Despí. 
 
 
Vocals: 

 
Titulars:   
 

• José Ignacio Aparicio Círia, cap del gabinet 
d’Alcaldia de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. 

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

• Ana Expósito García, tècnica d’Alcaldia 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:  
 
 

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

• Maria del Sol Buendia Gonzalez, tècnica de promoció  
econòmica de l’Ajuntament de Sant Joan Desopí 

• Cristina Maza Carruesco, tècnica d’Alcaldia de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí. 

• Carmen Ródenas Marin, departament de protecció de 
dades de l’Ajuntament de Gavà, designada per l’Esco la 
d’ Administració Pública. 

 
 
Secretari/a : 
 
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.- Les persones aspirants queden convocades per a la 
realització del la prova teòrica, composta per dos exercicis, el 
dia 26 de juny de 2018, a les 10:00 hores a l’edifi ci de 
Promoció Econòmica , situat al carrer  John F.Kenne dy, núm.8 de 
Sant Joan Despí. 
 
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 electrònic de la Corpor ació (e-
tauler) i a la pàgina web municipal. 
 
Cinquè.- 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 esmenar  els defectes 
que han motivat l’exclusió, i recusar els membres d e l’òrgan de 
selecció, en els termes establerts a la base  4.2 d e 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, 5 de Juny de 2018. 
 
 
DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 


