
 

ANUNCI  
 
PROCÈS SELECTIU PER A COBRIR CINC PLACES DE CAPORAL/A DE 
POLICIA LOCAL, DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPI. 
 
Per Resolució d’Alcaldia 20180001000424 de 23/02/20 18 es va 
aprovar la llista de persones admeses i excloses del procés  
selectiu per a la cobertura de cinc places de capor al/a de 
policia local , la composició nominal del tribunal, així com 
la data d’inici de les proves. 
 
 
Primer:  Llista de persones admeses i excloses 
 

 

Admesos:  

 

DNI 

33968439S 

43699199G 

44002683A 

45470456P 

46063578Y 

46402890E 

46618381A 

46679858R 

46711948Y 

46787147H 

46797021W 

46966025W 

46970561F 

47605096H 



 

47619535J 

47724706M 

47789544Y 

52205952T 

52463775Q 

77630309L 

Exclosos : 
 
 

DNI 

39420353D  

47712664S 
 
 
El motiu de l’exclusió es per no acomplir el requis it específic 
que per la categoria de caporal disposa l’article 1 2.1.a) del 
decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’apro va el 
Reglament d’Accés Promoció i Mobilitat de les Polic ies Locals i 
no complir amb el requisit específic 3.2. de tenir una 
antiguitat mínima de dos anys a l’escala d’administ ració 
especial, subescala serveis especials, classe polic ia local, 
categoria agent de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.  

 
 
Segon.-  Nomenar l’òrgan de selecció del concurs-oposició, que 
estarà constituït de la següent  manera: 
 
 
President: 
 
Titular:  M. Teresa Sarasa Ontiñano, Cap de Recurso s Humans i 
Organització de l’Ajuntament de S. Joan Despí 
 
Suplent: Manuel Simón Sánchez, cap de la unitat jur ídic 
administrativa d’urbanisme, medi ambient i transpor t de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí 
 
 
 
 



 

Vocals: 
 

Titulars:  
 
 

• Sergio Gimenez Tevar, cap de la policia local de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí, designat per 
l’Alcaldia. 

• Segundo Poblador Trinidad, cap de la policia local de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, designat per  
l’Alcaldia. 

• Elisenda Ruiz Iglesias, designada per la Subdirecci ó 
General de Coordinació de la Policia de Catalunya 

• Manuel Calero Talavera, funcionari designat per la 
Subdirecció General designat per l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya. 

 
 
Suplents:  
 

• José Antonio Campos García, sergent coordinador de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí, designat per 
l’Alcaldia 

• Rubén García Angosto, subinspector de la policia 
local de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
designat per l’Alcaldia. 

• Ernest Baños Quinto, funcionari designat per la 
Subdirecció General designat per l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya. 

• Àngels Román Benito, designada per la subdirecció 
general de coordinació de la Policia de Catalunya. 
 

Secretari : 
  
Titular:  Maria Isabel Fabregat Nadal, funcionària del 
departament de Recursos Humans i Organització 
 
Suplent : M. Teresa Bernet Soler, funcionària del d epartament de 
Recursos Humans i Organització 

 
 
Tercer:  En acreditar totes les persones admeses el nivell de 
català requerit a les bases, es proposa com a data per a la 
realització del primer exercici el dia de 19 de mar ç de 2018       
, a les 10:30 hores a l’edifici de Promoció Econòmi ca, situat al 
carrer John F.Kennedy,8 de Sant Joan Despí.  
 
Quarta:  Publicar l’anunci de la llista d’admesos i excloso s, la 
composició del tribunal i la data d’inici de les pr oves, al 



 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la pàgina web 
municipal i al e-tauler. 
 
Cinquè.-  Es concedeix als interessats un únic termini de de u 
dies naturals, comptadors des de l’endemà de la  no tificació 
d’aquesta resolució per recusar els membres de l’òr gan 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 Administrat iu Comú de 
les Administracions Públiques. 
 
 
Sant Joan Despí, 23 de febrer de 2018. 
 
 
DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 


