
 
ANUNCI  

 
PROCÈS SELECTIU PER A COBRIR UNA PLAÇA D’INSPECTOR/A DE POLICIA 
LOCAL, MITJANÇANT CONCURS DE MOBILITAT HORITZONTAL, DE LA POLICIA 
LOCALDE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPI.  
 
Per Resolució d’Alcaldia  20210001003177 de 7 de juliol de 2022 es va aprovar la llista 
de persones admeses i excloses del procés selectiu per a la cobertura d’Inspector/a de 
policia local. 
 
Primer.- Aprovar la llista de persones admeses i excloses, així com la composició 
nominal de la comissió de valoració, del procés selectiu per a la cobertura mitjançant 
concurs de mobilitat horitzontal de la plaça d’Inspector/a de Policia Local. 

Persones admeses: 
 
Gimenez  Tevar Sergio 

Persones excloses 

Cap 

 
Segon.-Publicar l’anunci de la llista provisional de persones admeses i excloses, al 
tauler d’anuncis electrònic de la Corporació (e-tauler) i a la pàgina web municipal. 

 
Tercer.- 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 esmenar els defectes que 
han motivat l’exclusió,en els termes establerts a la base  4.2 de les Bases Generals  i 
68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
 
 
Tal com s’indica a la base 8.1.3. el projecte s’entregarà al registre d’entrada de la 
Corporació en sobre tancat i, en un període de cinc dies des de la publicació 
d’aquest anunci a la pàgina web municipal. (www.sjdespi.net) 
 
 
Sant Joan Despí, 8 de juliol de 2022. 
 
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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