
 
ANUNCI  

 
RESULTAT DE LA PROVA PRÀCTICA I FINAL DEL PROCÈS SELECTIU PER A LA 
COBERTURA INTERINA DE LA PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE GESTIÓ, 
ASSOCIADA AL LLOC DE TREBALL D’AGENT D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT 
DE SANT JOAN DESPÍ. 
 
 

El tribunal ha detectat una errada aritmètica en la puntuació de la prova teòrica 
i pràctica publicada a les bases,  en lloc de dir : 
 
“El resultat final d’aquesta fase serà el promig de la puntuació obtinguda en 
aquestes dues proves, teòrica i pràctica, considerant-la superada amb 15 
punts”. 
 
Ha de dir :  
 
“El resultat final d’aquesta fase serà la  suma de la puntuació obtinguda en 
aquestes dues proves, teòrica i pràctica, considerant-la superada amb 15 
punts” 
 
 

Resultat de la prova pràctica  
 
 

DNI TOTAL PRÀCTICA 

36581103V 0,25 

43543928Y 5,1 

44018866V 15,25 

44189341Q 9,75 

46340548X 1,25 

47610924G 15,75 

47614592S 5,9 

47616476J 3,75 

47914357K 10,15 

47954872X 5,8 

48141610B 10,25 

52911421J 9 

53089774R 6,5 
 
 
Segons el contingut de les bases  aquesta prova es valorarà amb una 
puntuació màxima de 20 punts i seran  eliminats els aspirants que no 



 
aconsegueixin un mínim de 10 punts. Per tant, les quatre persones aspirants 
que han superat la prova pràctica són: 
 

DNI TOTAL PRÀCTICA 

44018866V 15,25 

47610924G 15,75 

47914357K 10,15 

48141610B 10,25 
 
Sumades ambdues puntuacions, la de la prova teòrica i de la prova pràctica, el 
resultat és el següent: 
 
 

DNI TEÒRICA 
TOTAL 

PRÀCTICA 
TOTAL FASE 
OPOSICIÓ 

44018866V 7,77 15,25 23,02 

47610924G 6,25 15,75 22,00 

47914357K 5,25 10,15 15,40 

48141610B 4,25 10,25 14,50 
 
 
Com assenyalen les bases de la convocatòria, el resultat de la fase d’oposició 
es la suma de la puntuació de la prova teòrica  i pràctica, considerant-la 
superada amb 15 punts, quedant eliminada la persona que no ha assolit 
aquesta puntuació. 
 
 
Un cop realitzada la fase de concurs, el resultat és: 
 

DNI 

EXPERÌENCIA 
PROFESSIONAL AD 

PÚBLICA 

EX. PROFESIONAL 
SECTOR PRIVAT 

cursos de formació 
Altres 

titulacions 
ACTIC 

Total 
fase 

concurs 
ANY

S x0,5 TOTAL ANYS 
x0,2

5 TOTAL 
HORE

S x0,01 
TOT
AL 

44018866V   0,00 0,00 4,70 1,18 1,18 915 9,15 1,5 1,50 0,50 4,68 

47610924G 
3 

 0,25 1,50       38 0,38 0,38 1,5 0,5 3,88 

47914357K   0,00 0,00       25 0,25 0,25 1,5   1,75 

 
 



 
 
 

Es convoca a les persones aspirants que han superat la fase d’oposició a la 
realització de la entrevista personal. Tal com indiquen les bases de la 
convocatòria l’ordre d’actuació de les persones aspirants en aquells exercicis 
que no es puguin fer conjuntament, serà l’alfabètic. 
 
 
Data 30 de juliol de 2021. 
Lloc: Edifici de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, camí del Mig, núm. 9  
 
 

DNI   HORA  

44018866V 12:00 

47914357K 
12:30 

47610924G 
13:00 

 
 
 
 
 

  
 
El tribunal qualificador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/

