
 

ANUNCI  
 
 
PROCÈS SELECTIU PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA VACANT  DE  
TÈCNIC MIG DE GESTIÓ DE  L’AJUNTAMENT  DE SANT JOAN DESPI. 
 
Resultat dels exercicis de la prova teòrica realitzats el dia 30 de març de 2022. 
 
Primer exercici tipus test: 
 

DNI 1er exercici 

36515605T 4,47 

44003750N N.P. 

45155078Y N.P. 

46638554M 2,62 

46818578P N.P. 

47273415C N.P. 

47779897L N.P. 

47833383F N.P. 

47979206X 1,56 

48210433H N.P. 
 
 
N.P. = No presentat/ada 
 
Segons el contingut de les bases la qualificació d’aquest exercici serà de 0 a 5 punts, 
considerant-la no superada amb una puntuació inferior a 3 punts. Les persones 
aspirants que han obtingut una qualificació inferior a 3 punt no continuen amb el 
procés selectiu. 
 
Segon exercici: respondre per escrit en un temps màxim de 2 hores, 2 temes a triar 
entre les 6 proposats pel Tribunal sobre la segona part del temari d’aquesta 
convocatòria, amb el resultat següent. 
 

DNI 2on exercici 

36515605T 8 
 
 
Segons el contingut de les bases aquesta prova es valorarà entre 0 i 10 punts, 
considerant-se no superada amb una puntuació inferior a 5 punts. 
 
 
 
 
 



 

 
La puntuació global d’aquesta prova teòrica serà la suma de la valoració dels exercicis 
de que es compon, quedant eliminats les persones aspirants que no obtinguin una 
puntuació mínima de 8 punts. 
 
 

DNI 1er exercici 2on exercici TOTAL 

36515605T 4,47 8 12,47 
 
 
Les persones aspirants que han obtingut una puntuació igual o superior a 8 punts de 
puntuació global, queden convocades per a la realització de la prova pràctica el proper 
dia 8 d’abril 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. 
 
 
Sant Joan Despí, 1 d’abril 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. 
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