
 

 

A N U N C I, de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per a la cobertura  de dues 
places de subaltern/a, vacant a la plantilla de funcionaris/es. 

 Resultat de la prova de català nivell B1, realitzada el dia 1 de febrer de 2022. 

 

DNI RESULTAT  

35105701L APTE/A 

37289813M APTE/A 

37328137B APTE/A 

46965961F NO PRESENTAT/ADA 

47647978M ACREDITAT 

54773591B APTE/A 

71092548P NO APTE/A 

 
Tal com indica el contingut de les bases aquesta prova es eliminatòria, les 
persones aspirants que no han superat la prova queden excloses del procés 
selectiu. 
 
 
Es convoca a les persones admeses i a les que han superat la prova de nivell de 
català a la realització de la prova teòrica, que consistirà a respondre un test de 
coneixements amb respostes alternatives, tal com indica el contingut de les 
bases, el dia 16 de febrer 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. 
 
Les persones que han de realitzar la prova son les següents : 
   

DNI 

33967745B 

34759871V 

35058209E 

35105701L 

35117116A 

36516321A 

37289813M 

37328137B 

37334222R 



 
38078986W 

38082770Z 

38109414R 

38127195A 

38130646G 

38139755M 

38445722A 

38447476D 

38454347A 

38459559V 

38555279B 

41005623G 

41674428S 

43459405P 

43529299M 

44191143R 

45477762T 

46141537H 

46149460 Y 

46326496B 

46410822L 

46578465S 

46599020P 

46614518G 

46619551T 

46669639V 

46684880D 

46724685R 

46733484Z 

46752727Y 

46772290L 

46773764K 

46785119Z 

46790691C 

46817330W 

46990382W 

47613774W 

47614299K 

47616449D 

47617931L 

47647978M 

47668449Y 



 
47672626C 

47672627K 

47750783T 

47778476R 

47786718D 

47879898Q 

47943384E 

52205808V 

52209836C 

52911503A 

53293153Z 

53315170C 

54773591B 

 
 
 
Sant Joan Despí, 3 de febrer de 2022. 
 
 

 Recordeu portar omplerta la declaració responsable per a participar al 
procés selectiu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/

