
 
 
 

ANUNCI 
 
 

LLISTAT DEFINITIU DE  PERSONES ADMESES I EXCLOSES DEL PROCÉS DE 
DELINEANT/A DATA PRIMERA PROVA 

 
Un cop finalitzat el termini d’esmenes,  les persones aspirants no admeses  són les 
següents i pels següents motius : 
 

PERSONES EXCLOSES 

COGNOMS I NOM MOTIU 

GARCIA GARCIA, ALBERTO TITULACIÓ NO ADEQUADA 

GOMEZ GARCIA, PEDRO MANUEL 
NO ADJUNTA TITULACIÓ, CERTIFICAT DE 
CATALÀ 

GONZALES, QUEEN ANGELAE 
NO ADJUNTA TITULACIÓ, CERTIFICAT DE 
CATALÀ (C1) 

PEREZ JIMENEZ, PEDRO NO ADJUNTA CURRICULUM 

RAMOS MANRIQUE, NICOLAS  
NO ADJUNTA TITULACIÓ, CERTIFICAT DE 
CATALÀ 

TIANA SEGURA, CARLES 
NO ADJUNTA TITULACIÓ, CERTIFICAT DE 
CATALÀ 

 

PERSONES ADMESES 

COGNOMS I NOM OBSERVACIONS 

ALCÁNTARA GONZÁLEZ, SARA   

ÁLVAREZ SÁNCHEZ, ALBERT   

BAZ BERNAL, ANTONIO   

CARRERAS ARUS, EVA   

CASTILLO MALO, DANIEL   

CATALAN MARQUES, MANUEL   



 
 

ESTERUELAS PLANAS, ROGER   

FERNANDEZ AUDI, DAVID   

FRUCTUOSO TEJEDA, ANABEL   

GÁLVEZ ARIAS, MIRIAM   

GAMBARO GONZÁLEZ, CARLOS   

GARATE RODRIGUEZ, JUAN 
FRANCISCO 

  

GONZALEZ SEGUER, NATALIA   

JUAN INSA, GUILLEM NO ACREDITA CATALÀ 

LOPEZ VAZQUEZ, PABLO   

LUJAN ARMIJO, ALMA NATALIA   

MARTOS HERNÁNDEZ, FERNANDO   

MIRAS CALIZ, ALEJANDRO   

OLIVARES MARTINEZ, JORDI   

RUF GIJON, MARTA   

SERRANO ROCA, SILVIA 
 

TOUTY GINES, SARA   

VAZQUEZ MARTINEZ, CRISTINA NO ACREDITA CATALÀ 

VENDRELL GARCIA, XAVIER   

 
Les persones admeses queden convocades el 8 de juny de 2022 a les 10:30 
hores , a l’edifici de Promoció Econòmica situat al carrer John F. Kennedy núm. 
8 de Sant Joan Despí , per a la realització d’una prova de coneixement teòrics . 

1.Prova teòrica: Consistirà a respondre, en el termini màxim de 30 minuts, un test de 
coneixements, amb respostes alternatives, que versarà sobre els temes següents  :  
 



 
 
1. La protecció de dades personals. La Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades 

de Caràcter Personal i Normativa de Desenvolupament. L'Agència de Protecció de 
Dades: competències i funcions. 
 

2.  Coneixement del municipi de Sant Joan Despí. Principals aspectes urbanístics, 
carrers, places, mitjans de comunicació, edificis de Sant Joan Despí on es prestin 
serveis d’interès públic: situació i servei que presten. 

 
3. Cartes, mapes i plànols. Criteris d'interpretació del relleu. Toponímia. 

 
4. Gestió de capes en la representació gràfica. Referències Externes. 

 
5. Organització de la informació gràfica per la gestió posterior. Sistemes informàtics 

de representació gràfica. Programari informàtic per al tractament de la informació 
geogràfica. Funcionalitat i utilitats. Croquis i aixecament de plànols en obra. 

 
6. Tractament d'imatges e integració en la documentació gràfica. 

 
7. Designcenter. Conjunt de plànols. Atributs i camps. Blocs dinàmics. 

 
8. Imatges aèries (ortofotos, vol fotogramètric...) : ús diferències i relació amb 

cartografia i SIG. 
 

9. Instruments d'ordenació del territori: directius d'ordenació del territori, plans 
territorials, plans parcials, plans sectorials. Documentació General. 
Característiques bàsiques de la documentació gràfica dels plans. 

 
10. Règim urbanístic del sòl. Classificació i qualificació del sòl. Ordenació urbana. 

Usos del sòl i zonificació. 
 

11. Estructura de la propietat, parcel·lació i titularitat del sòl pública i privada, 
determinacions gràfiques de la parcel·lació. Cadastre. 

 

12. Detalls constructius i edificatoris dels edificis: planta soterrani, plantes forjats i 
planta coberta, elements estructurals; obra i estructures en formigó, fonaments, 
etc.. Obres de fàbrica i d'altres materials; fusta, acer i mixtes, etc. 

 

13. Detalls constructius i edificatoris dels edificis: Façanes, cobertes i sistemes de 
tancament.  

 

14. Detalls constructius i edificatoris dels edificis: Disseny d'instal·lacions, aigua, 
electricitat, cablejat i xarxes i sanejament.  

 

15. Dibuix de carreteres i vies públiques de vialitat local, acotació en planta, perfils i 
seccions, radis de gir, escala vertical i horitzontal.  



 
 
16. Elements i Materials de vialitat; Definició de paviments, calçada i vorera, bordons, 

guals, materials tipus. 
 

17. Xarxes de Serveis Urbans i servituds; sanejament i clavegueram, xarxa elèctrica, 
gas, telefonia i cablejats. 

 
18. Escales i acotacions. Definicions d'escales. Càlcul numèric, gràfiques, ampliacions 

i reduccions etc. Teoria de l'acotat, cotes de dimensió, selecció de cotes. 
 

19. Sistemes de plànols acotats. Sistemes de representació: dièdric, plànols acotats, 
axomètric i isomètric. Representació de punt, recta i pla. 

 
20. Sistemes georeferenciats; coordenades, referències UTM i tractament de 

cartografia base per a usos múltiples en sistemes d'informació geogràfica. 
 

21. Seccions. Seccions totals i parcials. Tall interromput, seccions desplaçades. 
Seccions convencionals. 

 
22. Topografia, planimetria i adaptació del planejament; la georeferenciació. Pla 

d'aixecament de planimetria d'un terreny. Formes del terreny, cim o cota, vessant, 
port, replà etc. Perfils del terreny. Representació de cultius, vegetació, aigües i 
signes convencionals. 
 

23. Aixecament d'edificis i terrenys. Pressa de dades de camp. Construcció. Lectures 
digitals amb aparells laser, triangulació, anivellament, acotació. Fotointerpretació. 
Mesures de superfície i mesures de volums. 

 
24. Dibuix de carreteres i vies públiques de vialitat local, acotació en planta, perfils i 

seccions, radis de gir, escala vertical i horitzontal. 
 

25. Elements i Materials de vialitat; Definició de paviments, calçada i vorera, bordons, 
guals, materials tipus. 

 
26. Traçat del viari urbà. Jerarquia de vies. Senyalització viària: horitzontal vertical i 

informativa. 
 

27. Representació gràfica d'espais exteriors, espais d'estada, plantacions, paviments, 
Arbrat de vialitat i elements de jardineria i mobiliari urbà. Tipus de mobiliari urbà. 

 
28. Instal·lacions urbanes. Tipologies i situació relativa de les instal·lacions soterrades. 

Representació gràfica. 
 

29. Definició CAD. Fonaments: model geomètric, tècniques de visualització, tècniques 
d'integració gràfica, interface d'usuari. Autocad i Microstation. Intercanvi 
d'informació d'arxius amb altres formats. Adaptació d'arxius a altres sistemes; GIS, 
Microstation. 

 
30. Tractament digital d'imatges: Treballs amb georeferenciació amb ortofotomapes i 

planejament, treballs d'adaptació fotogràfica amb CAD i Adobe Photoshop. 



 
 

 
31. Sistemes d'informació geogràfica (SIG). Concepte. Adaptació entre arxius CAD i 

SIG. Els mapes de dades cartogràfiques com a base per als sistemes d'Informació 
Geogràfica . La formació dels arxius per a GIS. 

 
32. Models del sistemes de base de dades gràfiques. Model raster. Models vectorial i 

tipus d'arxius. Sistemes topològics. Comunicació entre diferents sistemes o 
models. 

 
33. Instruments topogràfics. Funcionament i elements de regulació. Elements per una 

medició topogràfica. Generalitats sobre la projecció UTM. Aixecaments amb cinta 
mètrica, diferents sistemes. 

 

Aquesta prova té caràcter eliminatori i cal superar-la amb un mínim de  30 punts sobre 
40 punts .  
 
Els aspirant que superin la prova amb la puntuació mínima , seran convocats un altre 
dia  per a la realització d’una prova pràctica. 
 
2. Prova pràctica : Consistirà en el desenvolupament de diversos dibuixos amb 
programa autoCAD .  
 
La puntuació màxima  és de 40 punts.  
 
3. Test psicotècnic:  
 
Consistirà en la realització de proves que estaran formades per bateries de tests 
objectius que compleixen els requisits de validesa i fiabilitat i han estat baremats, 
estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de població que permet garantir la 
confiança en els resultats obtinguts. 
 
Aquesta prova es podrà completar amb una entrevista on hi ha d’estar present, com a 
mínim, un membre de l’òrgan de selecció, a més del tècnic/a que realitzi l’entrevista. 
 
La puntuació d’aquesta prova serà entre 0 i 20 punts. 
 

Sant Joan Despí, 20 de maig 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. 


