
 
ANUNCI  

 

LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES, COMPOSICIÓ TRIBUNAL I DATA 
D’INICI DEL PROCÈS SELECTIU PER A COBRIR UNA PLAÇA VACANT 
D’OFICIAL 1ª MANTENIMENT, PER TORN DE PROMOCIÓ INTERNA DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPI. 
 
 
Per Resolució d’Alcaldia 20220001003417 de 15/12/2022 es va aprovar la llista de 
persones admeses i excloses del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça 
d’oficial 1ª manteniment, la composició nominal del tribunal  i la data d’inici del procés 
selectiu. 
 
Primer.- Aprovar la llista de persones admeses i excloses segons es disposa al punt 5  
de les bases especifiques de la convocatòria. 

 
PERSONES ADMESES  
 
Gutierrez Ortiz, Francisco Javier 
 

PERSONES EXCLOSES 

 

Cap 

 
Segon.- Es proposa el nomenament de les següents persones com a membres de 
l’òrgan de selecció d’aquesta convocatòria: 
 
President/a: 
 
Titular: M.Teresa Sarasa Ontiñano, cap de Recursos Humans i Organització de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí 
 
Suplent: Maria Luisa Martín Bodego, tècnica jurídica de la Unitat Jurídic-administrativa 
de l’Àrea de Serveis a les Persones,  de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. 
 
Vocals: 

 
Titulars:   
 

• Antonio Casas Hidalgo, cap del servei de manteniment de l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí, designat per l’Alcaldia. 

• Vanessa de Francisco López, arquitecta tècnica de l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí, designada per l’Alcaldia. 

• Javier Garcia Romero, encarregat de la brigada de manteniment i 
serveis de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, designat per l’Alcaldia. 

• Eulàlia Ribó Almoyner de l’Unitat de Paisatgisme de la Diputació de 
Barcelona, designada per l’Alcaldia a proposta de l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya. 

 



 
 
Suplents: 
 

• Miquel Guardia Guardia, cap dels serveis tècnics de l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí, designat per l’Alcaldia. 

• Núria Garcia Seguer, coordinadora d’ordenació del Territori de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí, designada per l’Alcaldia. 

• Ricardo Rivas Rodríguez, oficial de manteniment i serveis de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí, designat per l’Alcaldia. 

• José Antonio Vidal Peñas, de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, 
designat per l’Alcaldia a proposta de l’Escola d’Administració Pública.  

 
 
Secretaria : 
  
Titular:  Maria Isabel Fabregat Nadal, funcionària del departament de Recursos 
Humans i Organització 
 
Suplent: Alba Villanueva Martínez, del departament de Recursos Humans i 
Organització 
 
 
Tercer.-  Es proposa convocar la constitució del tribunal el dia 19 de gener de 2023 a 
les 11 hores, de forma telemàtica. 
 
Quart.- Publicar l’anunci de la llista provisional de persones admeses i excloses, al 
tauler d’anuncis electrònic 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’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta resolució 
al tauler d’edictes electrònic de la corporació (e-tauler), per esmenar els defectes que 
han motivat l’exclusió, i recusar els membres de l’òrgan 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'1d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic i 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
 
Sant Joan Despí, 19 de desembre de 2022. 
 
 
DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 


