
 
ANUNCI  

 
CONCURS ESPECÍFIC PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TRE BALL DE 
COORDINADOR/A MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPI. 
 
Per Resolució d’Alcaldia 20180001001494 de 14/06/20 18 es va 
aprovar la llista de persones admeses i excloses , composic ió 
de la comissió de valoració i la data d’inici de la  valoració 
del concurs específic per a la provisió del lloc de  treball de 
Coordinador/a Municipal.  
 
Primer:  Llista de persones admeses i excloses 
 

Persones admeses:  
 

DNI 

77099974H 

 

Persones excloses  

 

DNI MOTIU 

16616348K NO APORTA EL TREBALL / NO ACREDITA SER FUNCIONARI  

  
Segona.-  Es proposa el nomenament de les següents persones com a 
membres de la comissió de valoració d’aquesta convo catòria: 
 
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. 

• Roger Cots Valverde, secretari general de 
l’Ajuntament de Gavà, designat per l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí.  



 
• M. Jesús Ventura Jiménez, funcionaria del departame nt 

de Salut , designada per l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya.  

 
 
Suplents:  
 
 

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

• Sònia Guerra López, Coordinadora de l’Àrea d’Alcald ia 
designada per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat . 

• Antoni Velasco Martínez, cap de rrhh de l’Ajuntamen t 
de Gavà designat per l’Ajuntament de Sant Joan Desp í. 

• Manuel Borrego Fernández, funcionari del departamen t 
de protocol de l’Ajuntament de Molins de Rei, 
designat per l’Escola 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 el dia 5 d e 
juliol de 2018 a les 11:00 hores, a l’edifici de l’ Ajuntament 
situat al carrer Camí del Mig, núm.9 de Sant Joan D espí. 
 
Quart.- Publicar l’anunci de la llista de persones admeses i 
excloses, la composició de la comissió de valoració  i la data 
d’inici de la valoració, al tauler d’anuncis electr ònic de la 
Corporació (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 la comissió 
de valoració, en els termes establerts als  article s 23 i 24 de 
la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de l Sector 
Públic  i 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del  Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques . 
 
 
Sant Joan Despí, 18 de Juny de 2018. 
 
DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 


