
 
ANUNCI  

 
CONCURS ESPECÍFIC PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TRE BALL DE 
TÈCNIC/A SUPERIOR DE SERVEIS ECONÒMICS MUNICIPAL DE  
L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPI. 
 
Per Resolució d’Alcaldia 20190001001135 de 29/04/20 19 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  Tècnic/a 
superior de serveis econòmics.  
 
Primer:  Llista de persones admeses i excloses 
 

Persones admeses:  
 

DNI 

 
38561647P 
 

 

Persones excloses  

 

DNI Motiu exclusió 

46335393F No es funcionari de carrera de 
l’administració local , del grup de 
classificació A1  

 

  
Segona.-  Es proposa el nomenament de les següents persones com a 
membres de la comissió de valoració d’aquesta convo catòria: 
 
Presidenta: 
 
Titular:   M. Teresa Sarasa Ontiñano, Cap de Recursos Humans  i 
Organització de l’Ajuntament de Sant Joan Despí 
 
Suplent :  Ana Cruz Guerra, Cap de gestió tributaria de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí 
 
Vocals: 
 

Titulars:   
 

• Francesc Roldán Burgos, Interventor de l’Ajuntament  de 
Sant Joan Despí, designat per l’Alcaldia. 



 
• Marta Colorado Díaz, Tresorera de l’Ajuntament de S ant 

Joan Despí, designada per l’Alcaldia. 
• Manuel Simón Sánchez, Cap de la Unitat Administrati va 

d’Ordenació del Territori, de l’Ajuntament de Sant Joan 
Despí, designada per l’Alcaldia. 

• Rebeca Álvarez Rivero, del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, designat per l’Escola d’Adminis tració 
Pública. 

 
Suplents:  
 

• Maria Luisa Martin Bodego, Tècnica jurídica de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí, designada per l’Al caldia. 

• Martí Velasco Formiga, Tècnic Jurídic de l’Ajuntame nt de 
Sant Joan Despí, designat per l’Alcaldia. 

• Gerard Giner Gracia, Tècnic Jurídic de l’Ajuntament  de 
Sant Joan Despí, designat per l’Alcaldia. 

• Jaume Fernández Ibañez, de la Diputació de Barcelon a, 
designat per l’Escola d’Administració Pública.    

 
Secretaria : 
 
Titular:   Maria Isabel Fabregat Nadal, funcionària del 
departament de Recursos Humans i Organització 
 
Suplent  : M.Teresa Bernet Soler, funcionària del departame nt de 
Recursos Humans i Organització. 

 
 
Tercer.-  Les persones aspirants queden convocades el dia 
10/05/2019, a les 11 hores a l’edifici de l’Ajuntam ent situat al 
carrer Camí del Mig, núm.9 de Sant Joan Despí. 
 
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,29 d’abril de 2019  
 
DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 


