
 
 
 

ANUNCI 
 

LLISTAT PROVISIONAL  DE PERSONES ADMESES I   EXCLOSES   DE 
L’OFERTA DE TÈCNIC/A DE COMPTABILITAT I PRESSUPOST EN 

CONTRACTE DE PRÀCTIQUES 
 

Un cop finalitzat el termini de presentació , les persones aspirants no admeses  són les 
següents i pels següents motius : 
 

PERSONES EXCLOSES 

COGNOMS I NOM MOTIU 

Cepeda Álvarez, David 
Data  d'obtenció de la titulació supera el termini màxim per 
aquesta modalitat de contractació. 

Escobar Corvo, Marcel 
Pendent : Titulació o resguard de pagament del títol, català i 
vida laboral. 

Lara Ruiz, Álex 

Titulació no adequada i la data d’obtenció de la titulació 
supera el termini màxim per aquesta modalitat de 
contractació. No aporta titulació i  català 

López Pérez, Raúl 
Pendent : Titulació  o resguard de pagament del títol, català i 
vida laboral 

Sanchez Gifre, Jordi 
Data  d'obtenció de la titulació supera el termini màxim per 
aquesta modalitat de contractació 

 
PERSONES ADMESES 

 

COGNOMS I NOM 

González Martín, Alba 

Serrano Mulero, Victor 
 
 
Es concedeix a les persones interessades un únic termini de 5 dies naturals , 
comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la llista per a esmenes o possibles 
reclamacions. 
 

Sant Joan Despí, 19 de juliol de 2022 .  

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.seue. 
cat/web/santjoandespi/seu-electronica Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades” al web 
www.sjdespi.cat – Protecció de dades. 

 


