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ANUNCI: llista d’admesos i exclosos, composició del  tribunal 
i data d’inici de les proves del procés selectiu d’ una plaça 
de sergent. 
 
 
Per Resolució d’Alcaldia de data 3/2/2017 es va apr ovar la relació 
provisional d’aspirants admesos i exclosos per a l’ accés a 
l’esmentada plaça, la composició del tribunal i la data d’inici de 
les proves, segons el literal següent  
 
“Atesa la convocatòria del procés de selecció per a  la cobertura 
d’una plaça de sergent de l’Ajuntament de Sant Joan  Despí, 
efectuada per resolució de l’Alcaldia núm. 20160001 002567, de data 
10 de novembre de 2016 i publicada al Butlletí Ofic ial de la 
Província de Barcelona de data  28 de novembre de 2 016 i al Diari 
Oficial de la Generalitat de data 23 de desembre de  2016. 
 
Atès que ha finalitzat el termini de presentació de  sol·licituds 
tal i com estableix la base 4 de les bases que regu len el procés 
selectiu 
 
Vist que un cop revisada la documentació presentada  pels 
interessats d’acord amb el que disposa la base terc era de la 
convocatòria. 
 
Vist l’informe favorable de la Cap de Recursos Huma ns i 
Organització. 
 
En ús de les atribucions que tinc conferides, formu lo la següent 

RESOLUCIÓ: 

Primer.-  Aprovar la següent llista d’admesos i exclosos seg ons es 
disposa a la base 4.3 de les bases generals.  

Admesos: 

 

DNI 
18431150P 
38815560R 
46559788Z 
46121709Q 
37383179Z 
46786578R 
52626245Z 

 



Exclosos: 

Cap 

 
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:  
 

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

• Miquel Marzo Carpio, cap de gestió administrativa d e 
l’Àrea de Serveis a la Persona de l’Ajuntament de S ant 
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. 

• Lluís Funes Ayuso, inspector de l’Ajuntament de Cer velló 
designat per la Subdirecció General de Coordinació de la 
Policia de Catalunya. 

• Antonio Lazaro Soriano, cap de la policia d’Olesa d e 
Montserrat, designat per l’Institut de Seguretat Pú blica 
de Catalunya. 

 
Suplents:  

 
• Pedro Moreno Cazorla, sots-inspector de l’Ajuntamen t de 

Sant Just Desvern, designat per l’Alcaldia. 
• Ana Cruz Guerra, cap de la unitat de gestió tributà ria 

de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, designat per 
l’Alcaldia. 

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



 

Pàgina 3 de 3 

• Angel Lluis Pérez Ampuy,  funcionari designat per l a 
Subdirecció General de Coordinació de la Policia de  
Catalunya. 

• Jordi Niñerola Maymí, funcionari designat per l’Ins titut 
de Seguretat Pública 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.-  Publicar l’anunci de la llista d’admesos i excloso s i la 
composició de l’òrgan de selecció al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, al tauler de la corporaci ó  i web de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí. 
 
Quart.-  En acreditar totes les persones admeses el nivell de 
català requerit a les bases, queden convocats, es p roposa com a 
data per a la realització del primer exercici, prov a teòrica, el 
dia 2 de març de 2017 a les 10:30 hores, a l’edific i de Promoció 
Econòmica situat al carrer John F.Kennedy, 8 de San t Joan Despí.    
 
Cinquè.-  Es concedeix als interessats un únic termini de de u dies 
naturals, comptadors des de l’endemà de la  notific ació d’aquesta 
resolució per recusar els membres de l’òrgan de sel ecció, en els 
termes establerts a la base 4.2 de les Bases Genera l 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 les Administr acions 
Públiques.” 
 
Sant Joan Despí, 3 de febrer de 2017 
 


