
 

ANUNCI  
 
 
LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES, COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL I 
DATA D’INICI DE LES PROVES DEL PROCÈS SELECTIU PER A LA COBERTURA 
D’UNA PLAÇA VACANT  DE  TÈCNIC MIG DE GESTIÓ DE  L’AJUNTAMENT  DE 
SANT JOAN DESPI. 
 
 
Per Resolució d’Alcaldia de 10 de novembre de 2021 es va aprovar la llista provisional 
de persones admeses i excloses, del procés selectiu per a la cobertura de d’una plaça 
vacant de tècnic/a mig de gestió.  de l’escala d’administració especial, classificada al 
grup A2 de la plantilla de personal funcionari, associada al lloc de treball de arxiver/a 
municipal.  
 
S’ha revisat la documentació presentada per les persones aspirants i es constata que 
inicialment hi ha persones aspirants amb motius d’exclusió.  

 
Primer.- Aprovar la llista de persones admeses i excloses segons es disposa al punt 5  
de les bases especifiques de la convocatòria. 
 
PERSONES ADMESES 
 

COGNOMS I NOM 

ALMECIJA MORA, FRANCISCO 

ANSÓ GARCIA, ENRIC 

CRESPO RUIZ, CRISTINA 

GRACIA FUNES, SONIA 

MARCUELLO CEBALLOS, SOFIA 

RODRIGUEZ BARRANCO, MARTA 

SANZ SERRANO, RAUL 

VENTURA OLIVEIRA, ALEX 

VILLANUEVA GUIRADO,SERGI 

VINYETS CID, RICARD 

  

PERSONES EXCLOSES 

 

COGNOMS I NOM MOTIU 

BOLOGAN, CRISTINA NO TENIR LA TITULACIÓ REQUERIDA 

REDONDO GARCIA, SEBASTIAN NO TENIR LA TITULACIÓ REQUERIDA 

 
 



 

 
 

 

 
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 hàbils, 
comptadors des de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta resolució a la 
pàgina web i 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*La data i lloc de realització de les proves es publicarà mes endavant a la pàgina web i 
al e-tauler, depenent de la disponibilitat de les instal·lacions municipals. 
 
 
 
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. 

 

https://www.seu-e.cat/web/santjoandespi/seu-electronica
https://www.seu-e.cat/web/santjoandespi/seu-electronica
http://www.sjdespi.cat/

