
 
ANUNCI  

 
PROCÈS SELECTIU PER A COBRIR INTERINAMENT UNA PLAÇA 
D’ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL, DE L’AJUNTAMENT DE SA NT JOAN 
DESPI. 
 
 
Per Resolució d’Alcaldia 20170001002438  es va apro var la llista 
de persones admeses i excloses del procés selectiu per a la 
cobertura interina d’una vacant d’enginyer tècnic i ndustrial, la 
composició nominal del tribunal, així com la data d ’inici de les 
proves. 
 
Primer:  Llista de persones admeses i excloses 

 

DNI 

36509558W 

39714856C 

45643997Z 

46812130T 

47604284B 

47611202Y 

47618110Z 

47734441B 

47786717P 

47898170A 

 

Excloses 

 

DNI 

 
MOTIU 

47874692P 
NO DISPOSAR DE LA TITULACIÓ   REQUERIDA A LES BASES 

52190376H 
 NO DISPOSAR DE LA TITULACIÓ   REQUERIDA A LES BASES  

 

 



 

 

 

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

 

 

DNI 
 

NIVELL CATALA C 
 

47604284B 
NO ACREDITA NIVELL C 

47898170A 
 

   NO ACREDITA NIVELL C 
 
 

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: Marta Colorado Diaz, Tresorera de l’Ajunta ment de S. 
Joan Despí. 
  
 
Vocals: 

 
Titulars:   

• Juan Manuel Bermudez García, responsable de 
planejament urbanisme i obres de l’Ajuntament de Sa nt 
Joan Despi, designat per l’Alcaldia 

• Silvia Esteban Pérez, funcionaria de l’Ajuntament d e 
Barcelona designada per l’Escola d’Administració 
Pública. 

• Roger Pastó Serra, funcionari del Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya, designat  
per l’Escola d’Aministració Pública. 

 
 
 
Suplents:  
 

• Manuel Simón Sánchez, cap de la unitat jurídic 
administrativa d’urbanisme, medi ambient i transpor t 
de l’Ajuntament de Sant Joan Despí 



• Antonio Zamora Sisquella, funcionari del Departamen t 
de Justícia, designat per l’Escola d’Administració 
Pública. 

• Carles Ferrer Munill, funcionari del Departament 
d’Empresa i Ocupació, DG d’Energia, Mines i Seguret at 
Industrial, designat per l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya. 

 
Secretari : 
 
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.- Atès que algunes de les persones admeses no tenen e l 
nivell de català requerit a les bases, es proposa c om a data per 
a la realització de la prova de català el dia 11/12 /2017 a les 
10:00  del matí, a l’edifici de l’Àrea de Serveis a  la persona, 
situat a l’Avinguda Barcelona, núm.41 de Sant Joan Despí. 
 
Quart.-  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 (prova de coneixements pràctics)el dia de 
14/12/2017, a les 10:00 hores a l’edifici de Promoc ió Econòmica, 
situat al carrer John F.Kennedy,8 de Sant Joan Desp í.  
 
Cinquè.-  Es concedeix als interessats un únic termini de de u 
dies naturals, comptadors des de l’endemà de la pub licació 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. 
 
 
 
Sant Joan Despí, 9 de novembre de 2017 
 
 
DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 
 
 
 
 


