
 

ANUNCI  
 
 
LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES DEL PROCÉS SELECTIU PER A 
LA COBERTURA DE DUES PLACES DE SERGENT/A DE L’AJUNTAMENT DE 
SANT JOAN DESPÍ. 
 
 
Per Resolució d’Alcaldia 20230001000243 de data 27/01/2023 es va aprovar la  llista 
de persones admeses i excloses, composició del tribunal del procés selectiu per a la 
cobertura de dues places de sergent/a , per torn de promoció interna, pertanyent al 
grup de classificació C1 de la plantilla de personal funcionari.  
 
 
Primer.- Aprovar la llista de persones admeses i excloses segons es disposa al punt 5  
de les bases especifiques de la convocatòria. 

 

PERSONES ADMESES 

 

COGNOMS I NOM 

Alcazar González, Oscar 

Couto Vivas, Aleidis Tatiana 

Pérez Garcia Mónica 

Rodriguez Calancha, Oscar 

Salas Mejias, Elisabeth 

Torres Herena, José Antonio 
 

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: Maria.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 Juridic-administrativa 
de l’Àrea de Serveis a les Persones,  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. 

 José Antonio Campos García sots-inspector de l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí, designat per l’Alcaldia 

 Rafael Garcia Muñoz de l’Ajuntament de Cervelló, designat per 
l’Alcaldia a proposta de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 

 Alfredo Calahorra Albacete, de l’Ajuntament de Barcelona, designat per 
l’Alcaldia a proposta de la Sub-direcció General de Coordinació de la 
Policia de Catalunya. 

 
Suplents:  
 

 Marta López Nogales, sergenta de policia local de l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí. 

 Marc Mateo Parellada , sergent de policia local de l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí. 

 Raúl Vergel Blanes de l’Ajuntament de Castelldefels, designat per 
l’Alcaldia a proposta de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 

 Josep Forca Alvarez, de l’Ajuntament de Barcelona, designat per 
l’Alcaldia a proposta de la Sub-direcció General de Coordinació de la 
Policia de Catalunya. 

 
Secretari/a : 
 
Les funcions de  secretari/a recaurà en un dels membres del tribunal.  
 
 
Tercera: En acreditar totes les persones admeses el nivell de català requerit a les 
bases, es proposa  la constitució del tribunal el 20 de febrer 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) 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, 27 de gener de 2023.   



 

 
DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 
 
 
Base jurídica del tractament: Missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d’obligació legal . 
Responsable del tractament Ajuntament de Sant Joan Despí. Finalitat del tractament : Tramitació i gestió dels 
processos de selecció de personal. Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de 
les dades, limitació i d’oposició al tractament adreçant la seva sol·licitud, adjuntant fotocòpia del seu document oficial 
d’identificació, al Registre General de l’Ajuntament - Oficina d’Atenció Ciutadana a l’adreça camí del Mig, 9 - 08970 Sant 
Joan Despí o telemàticament mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament https://www.seu-
e.cat/web/santjoandespi/seu-electronica  Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”  al web 
www.sjdespi.cat – Protecció de dades. 
 


