
 

ANUNCI  
 
 
COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL I DATA D’INICI DE LES PROVES, DEL PROCÈS 
SELECTIU PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA VACANT DE TÈCNIC/A 
MITJÂ/ANA EN INFORMATICA, DE CAIRE LABORAL, DE L’AJUNTAMENT DE 
SANT JOAN DESPI. 
 
Per Resolució del Tinent d’Alcaldessa 20220001001143 de 22 d’abril de 2022 es va 
aprovar les bases i la convocatòria per a la cobertura d’una plaça vacant de Tècnic/a 
Mitjà/ana en Informàtica, pertanyent al grup de classificació A2 de la plantilla de 
personal laboral.  
 
Per Resolució 20220001001863 de 28 de juny de 2022 es va aprovat la llista definitiva 
de persones admeses i excloses, així com les persones inicialment admeses que han 
d’efectuar la prova de nivell C1 de català   
 
Primer.- 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 Jurídic-administrativa 
de l’Àrea de Serveis a les Persones,  de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. 
 
Vocals: 

 
Titulars:  

• Miguel Ramírez Jiménez, Cap del departament de Sistemes 
d’Informació de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, designat per 
l’Alcaldia. 

• Juan Ballesteros Cano, Administrador de sistemes de l’Ajuntament de 
Sant Boi de Llobregat, designat per l’Alcaldia. 

• Mati Garcia Escudero del Servei d’Informàtica i A.E. de l’Ajuntament de 
Rubí, designat per l’Alcaldia. 

• Salvador Rodríguez Hernández, del departament d’Interior del Servei 
Català de Trànsit, designat per l’Alcaldia a proposta de l’Escola 
d’Administració Pública. 

 
Suplents: 
 

• Joan Anton Bruna Rosich, Coordinador Municipal de l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí, designat per l’Alcaldia. 

• Cristina Brugarolas Capdevila, Cap de la Unitat d’Informació de Base de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, designat per l’Alcaldia 

• Òscar Toledano, cap d’Informàtica de l’Ajuntament de Cornella de 
Llobregat, designat per l’Alcaldia. 



 

• Montserrat Pericó Montserrat, Direcció General d’Administració digital 
de la Generalitat de Catalunya, designada per l’Alcaldia a proposta de 
l’Escola d’Administració Pública.  

 
Secretari/a : 
 
Titular: Maria Isabel Fabregat Nadal, funcionària del departament de Recursos 
Humans i Organització 
 
Suplent : Alba Villanueva Martínez, tècnica del departament de Recursos Humans i 
Organització. 
 
Segon.- Es convoca a les persones que no han acreditat el nivell C1 de català a la 
realització de la prova el proper dia 18 de novembre de 2022 a les 10:00 hores a 
l’edifici de l’Àrea de Serveis a la Persona, situat a la vinguda Barcelona núm.41 de 
Sant Joan Despí. 
 
Les persones que han de realitzar la prova de nivell son: 
 

DNI 

46556227H 

46615996X 

47619523R 

 
Tercer.-  Les convocatòries de les properes proves es publicaran a la pàgina web i al 
e-tauler  
 
Quart.- 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. 
 
DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 
 
Informació sobre el tractament de dades personals   
 
Conforme el Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades i LO 3/2018, de 5 de desembre  (LOPDGDD) informem del 
tractament de dades personals ens el termes que s’exposen a continuació: 
 
Responsable: Ajuntament de Sant Joan Despí - Camí del Mig, 9 – 11, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) 
Delegat de Protecció de Dades:  dpd@sjdespi.net 
Finalitat: Tramitació i gestió dels processos de selecció de personal. 
Legitimació: El compliment d’una obligació legal i l’exercici de poders públics conferits al Responsable 
Conservació: Les dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat esmentada, respectant en 
tot cas el que determini la normativa d'arxivament aplicable.   
Destinataris: El Responsable podrà comunicar a les autoritats competents en la matèria.  
Drets: Les persones sol·licitants poden revocar el consentiment, exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, oposició o 

portabilitat, adreçant-se per escrit al registre del Camí del Mig, 9 – 11, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) o al Delegat de Protecció de 
Dades dpd@sjdespi.net.  Cal adjuntar-hi fotocòpia del seu document oficial d’identificació, o telemàticament mitjançant la seu electrònica 
de l’Ajuntament https://www.seu-e.cat/web/santjoandespi/seu-electronica. 
Reclamació: Pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).  
Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades” al web  www.sjdespi.cat –Protecció de dades 
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