
 

ANUNCI  
 
 
LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES, COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL I 
DATA D’INICI DE LES PROVES DEL PROCÈS SELECTIU PER A LA COBERTURA 
D’UNA PLAÇA VACANT  DE  TÈCNIC MIG DE GESTIÓ DE  L’AJUNTAMENT  DE 
SANT JOAN DESPI. 
 
 
Per Resolució d’Alcaldia de 2 de març de 2022  s’ha aprovat la llista definitiva de 
persones admeses i excloses, del procés selectiu per a la cobertura de d’una plaça 
vacant de tècnic/a mig de gestió,  de l’escala d’administració especial, classificada al 
grup A2 de la plantilla de personal funcionari, associada al lloc de treball de arxiver/a 
municipal.  
 
Primer.- Aprovar la llista de persones admeses i excloses en el següent sentit: 
 
PERSONES ADMESES 
 

COGNOMS I NOM 

ALMECIJA MORA, FRANCISCO 

ANSÓ GARCIA, ENRIC 

CRESPO RUIZ, CRISTINA 

GRACIA FUNES, SONIA 

MARCUELLO CEBALLOS, SOFIA 

RODRIGUEZ BARRANCO, MARTA 

SANZ SERRANO, RAUL 

VENTURA OLIVEIRA, ALEX 

VILLANUEVA GUIRADO,SERGI 

VINYETS CID, RICARD 

  

PERSONES EXCLOSES 

 

COGNOMS I NOM MOTIU 

BOLOGAN, CRISTINA NO TENIR LA TITULACIÓ REQUERIDA 

REDONDO GARCIA, SEBASTIAN NO TENIR LA TITULACIÓ REQUERIDA 

 
 
 
 

 



 

Segona.- Nomenar a 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 Juridic-administrativa 
de l’Àrea de Serveis a les Persones,  de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. 
 
 
Vocals: 

 
Titulars:  
 

 Sofía Casasola Sánchez, cap de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí, designada per l’Alcaldia. 

 Cristina Maza Carruesco, coordinadora de Servies i Programes 
Culturals de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, designada per l’Alcaldia 

 Jordi Amigó Barbeta, director d’arxiu de l’Ajuntament de Sant Just 
Desvern designat per l’Alcaldia. 

 Xavier Calderé Bel, funcionari de l’Ajuntantamet de Viladecans, 
designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 

 
Suplents: 
 

 Àngela Escribano Martín, cap de Projectes de Promoció Econòmica, 
Ocupació, Comerç, Consum i Mercats Municipals de l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí, designada per l’Alcaldia. 

 Gerard Giner Gracia, Tècnic jurídic de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, 
designat per l’Alcaldia. 

 Pere Guaita Jiménez, Arxiver de l’Ajuntament de Sant Adrià del Besós, 
designat per l’Alcaldia. 

 Roser Latorre Tafanell, funcionària de l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat, designada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 

 
Secretari/a : 
 
Titular:  Maria Isabel Fabregat Nadal, funcionària del departament de Recursos 
Humans i Organització 
 
Suplent : M. Teresa Bernet Soler, funcionària del departament de Recursos Humans i 
Organització. 
 
Tercera.-  Es convoca a les persones aspirants per a la realització de la prova teòrica 
consistent en dos exercicis el proper dia 30 de març de 2022, a les 10:00 hores, a 
l’edifici de Promoció Econòmica situat al carrer John F. Kennedy núm. 8 de Sant Joan 
Despí. 
 



 

Quarta.- Publicar l’anunci de la llista definitiva de persones admeses i excloses, la 
composició del tribunal  i la data d’inici de les proves, al tauler d’anuncis electrònic de 
la Corporació (e-tauler) i a la pàgina web municipal. 
 
Cinquena.- 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 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'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 
Administracions Públiques. 
 
 
Sant Joan Despí, 4 de març de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

 Les persones participants al procés selectiu hauran de portar omplerta 
la declaració responsable per participar a les proves, que trobareu 
dintre del procés selectiu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

https://www.seu-e.cat/web/santjoandespi/seu-electronica
https://www.seu-e.cat/web/santjoandespi/seu-electronica
http://www.sjdespi.cat/

