
 
 
 

ANUNCI LLISTAT  D’ ADMESOS I EXCLOSOS  I DATA D’ENTREVISTA 
 
 

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés 
de selecció de l’oferta de treball temporal d’un tècnic/a de protocol en contracte de 
pràctiques ,  es comprova si les persones aspirants reuneixen els requisits de l’oferta , 
passen a la fase d’entrevista les persones admeses,  quedant convocades el dia 22 
de setembre de 2021 per la realització de l’entrevista  a la Sala Jujol de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí ( Camí del mig n. 9, 08970-Sant Joan Despí ) :  

LLISTAT DE PERSONES ADMESES 

COGNOMS I NOM 

Bonilla Martín, Anna 

Corbalán i Testor, Enric 

Hernandez Cotí, Miriam 

Julve i Juan, Anna 

Riera Macià, Alba 

Sastre Font, Mireia 

Vicente Marcos, Laura 
 

HORA ENTREVISTA 

DNI DATA ENTREVISTA: 22/09/2021 
21771162Y 9:15 

24493916C 9:35 

41548297Q 9:55 

46874231R 10:15 

47920109T 10:35 

47956121V 10:55 

48035643M 11:15 

 

Les persones convocades hauran de portar el dia de l’entrevista fotocopia de la 
titulació requerida, el  nivell de suficiència de català ( C1) i la declaració de 
responsable COVID que tenen a la seva disposició en la web municipal.   

 



 
 

 

LLISTAT  DE  PERSONES  EXCLOSES 

COGNOMS I NOM OBSERVACIONS 

Avilés Ruiz, Maria Teresa Titulació no requerida 

Civil Barbara, Gerard Titulació superior als 5 anys 

Lara Ruiz, Alex No presenta documentació 

Lopez Garcia, Ignacio Titulació no requerida 

Navarro Navarro, Elisabeth Titulació no requerida 

Roglan Santateresa, Guillem Titulació no requerida 

Zarauza Bonillo, Judit Titulació no requerida 
 

Sant Joan Despí , 16 de setembre de 2021 .   

 

DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ  

 

 

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 


