
 
ANUNCI  

 
PROCÈS SELECTIU PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA VACANT DE 
TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN 
DESPI. 
 
 

Resultat de la prova teòrica efectuada el dia 5 de juliol de 2021, consistent en 
dos exercicis. 
 
Resultat del primer exercici : 
 
 

DNI 
PROVA TEÒRICA 1ER 

EXERCICI 

25476813N N.P 

37390664R N.P 

38509202A 14,53 

40526239D N.P 

41002387B 5,53 

41545438D 4,97 

43531500K N.P 

45494739A 5,25 

45786510L N.P 

46335393F 3,28 

46556842N N.P 

46619186A N.P 

46748529V N.P 

46758142Q N.P 

46779364D N.P 

46814110W N.P 

46976474D N.P 

 47158252H N.P 

47636509J N.P 

47665844T 12,87 

47697444K 10,41 

47731702D  N.P. 

47883457X 3,09 

47947790N N.P 

47954884E N.P 

48262742W 1,41 

 
 

*N.P. NO PRESENTAT/ADA 



 
 

Segon el contingut de les bases aquest exercici es puntua de 0 a 15 punts, i es 
considera superat amb una puntuació igual o superior a 8 punts. Les persones 
que han obtingut una puntuació inferior a 8 punts no continuen amb el procés 
selectiu. 
 
 
Resultat del segon exercici : 
 
 
  

DNI PROVA TEÒRICA 2on EXERCICI 

38509202A 32,38 

47665844T 18,03 

47697444K 23,45 

 
 
 
 
Segon el contingut de les bases aquest exercici es puntua de 0 a 35 punts, i la 
puntuació mínima per la seva valoració es de 18 punts. Les persones que han 
obtingut una puntuació inferior a 18 punts no continuen amb el procés selectiu. 
 
Les persones que continuen amb el procés selectiu queden convocades per a 
la realització del següent exercici, prova pràctica el proper dia 12 de juliol de 
2021, a les 10:00 hores a l’edifici de la biblioteca Mercè Rodoreda situada al 
carrer Major núm. 69 de Sant Joan Despí, entrada per Carrer Frederic Casas. 
 
Sant Joan Despí, 7 de juliol de 2021. 
 
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
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