
 

A N U N C I, de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per a la cobertura d’una plaça de 
Tècnic/a Mig Informàtica, vacant a la plantilla de personal laboral. 

 Resultat de la prova de català nivell C1, realitzada el dia 18 de novembre de 2022. 

 
 

DNI RESULTAT  

46556227H APTE 

46615996X ACREDITAT NIVELL C1 CATALÀ 

47619523R ACREDITAT NIVELLC1  CATALÀ 

 
Tal com indica el contingut de les bases aquesta prova es eliminatòria, les persones 
aspirants que han superat la prova i/o acreditat el nivell C1 de català continuen amb el 
procés selectiu. 
 
Tal com es va indicar a l’anterior anunci les persones admeses i les que han superat i 
/o acreditat  la prova de nivell de català C1, queden convocades a la realització de la 
prova teòrica, que consisteix en dos exercicis, el dia 23 de novembre de 2022 a les 
12:00 hores a l’edifici de Promoció Econòmica, situat al carrer John F. Kennedy núm. 8 
de Sant Joan Despí. 
 
Les persones admeses a realitzar la prova teòrica son les següents : 

 

DNI 

20242967T 

38461331H 

39362684R 

44420469V 

46556227H 

46615996X 

47619523R 

52190376H 

 
Sant Joan Despí, 18 de novembre de 2022. 

 
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/

