
 
ANUNCI  

 
PROCÈS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL AMB 
LA CATEGORIA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DE L’AJUNTAMENT DE SANT 
JOAN DESPI. 
 

 
Convocatòria per a la realització del segon exercici de la prova pràctica 
consistent en la utilització d’un equip informàtic i l’aplicació d’un processador de 
textos (Microsoft Word). així com el disseny d’un full de càlcul senzill (Microsoft 
Excel) 
 
Data de realització 28 de setembre de 2021  
Hora: 10:30 hores.  
Lloc : Edifici de Promoció Econòmica Carrer John F.Kennedy, núm. 8  
 
Les persones que han de realitzar la prova pràctica son les següents: 
 
 

DNI 

15501989N 

24433366Y 

35069197Q 

38424211C 

38432077C 

43539088L 

43685653M 

46562267D 

46616063P 

46666310T 

46669892V 

46752496M 

46755122D 

46814369P 

47897769Q 

71092548P 

77094236F 

79273753K 
 



 
 
 
Les persones que han acreditat superat el nivell 2 (mitjà) d’acreditació de 
competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) o titulació 
equivalent, seran qualificades com a APTES i resten exemptes de realitzar el segon 
exercici de la prova pràctica, son les següents: 
 
 
 

DNI 

35071222V 

38148995E 

40997239S 

43438043J 

43451203V 

43526836A 

43693896Z 

44189341Q 

44197939N 

44199951T 

45462431X 

46349968T 

46578465S 

46666366X 

46733484Z 

46760590A 

46773764K 

46802359G 

46810898X 

47178818E 

47645242Y 

47647739L 

47712559W 

47785009W 



 

47798056P 

47798469F 

47831493A 

47833251J 

47879898Q 

47898580E 

47898840Y 

47908461J 

77739597B 
 
 
 
 
El tribunal qualificador 
 
 
 
Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals 
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
http://www.sjdespi.cat/

