
 

ANUNCI  
 
 
 DATA D’INICI DE LES PROVES DEL PROCÈS SELECTIU PER A LA 
COBERTURA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL 
DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPI. 
 
 
DATA I LLOC DE LA REALITZACIÓ DELS DOS EXERCICIS DE LA 
PRIMERA PROVA  
 
 
Per Resolució d’Alcaldia 20210001001628 de 11 de juny de 2021 es va 
modificar la data d’inici de les proves del procés selectiu per a la cobertura 
d’una plaça de Tècnic/a  superior de l’escala d’administració general, sotescala 
tècnica ,classificada al el grup A1 de la plantilla de personal funcionari.  
 
Quedant amb el redactat  següent : 
 
Primer.- Els aspirants admesos que no acrediten el nivell C1 de català requerit 
a les bases, queden convocats per a la realització de la prova de català el dia  
28 de juny de 2021, a les 9:00 del matí, a l’edifici Casa Rovira situat al carrer 
Jacint Verdaguer, núm. 27  de  Sant Joan Despí. 
 
Segon.-  Els aspirants que no hagin de realitzar la prova de català o que la 
superin, queden convocats per la realització dels dos exercicis de  la prova 
teòrica, el dia 5 de juliol de 2021, a les 10:00 del matí, al Centre Cívic de les 
Planes, situat al carrer John F. Kennedy, núm.4 de Sant Joan Despí.    
 
Tercer:- Publicar l’anunci de la modificació de la llista 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. 
 
 
 
 
 
 
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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