
 
 

 

ANUNCI RESULTATS DE LA PROVA PRÀCTICA DEL PROCÉS DE 
DELINEANT/A 

 

Atesa l’oferta de treball de delineant/a  ,  en data 29 de juny de 2022 es convoquen a 
les persones admeses a l’edifici de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per la realització 
de la prova pràctica ( valorada en 40 punts ) . 

No assisteixen a la realització de la prova les persones següents persones:  

 

DNI 

47803562V 

 

Els resultats de la prova son els següents :  

DNI 

PROVA PRÀCTICA  

(40 punts) 

47831386B  31 

47777915S 27 

46716450T 20 

43673037Q  25 

 

Els resultats finals de les dues proves ( teòrica i pràctica són els següents ) : 

DNI 

PROVA 
TEÒRICA ( 40 

punts) 

PROVA 
PRÀCTICA ( 40 

punts) 
TOTAL (80 

punts ) 
47831386B  24 31 55 
47777915S 22,67 27 49,67 
46716450T 32 20 52 
43673037Q  21,33 25 46,33 

 

Les persones aspirants que han obtingut una puntuació igual o superior a 40 punts, 
quedaran convocades, més endavant i mitjançant anunci publicat a la pàgina web de 
l’ajuntament ,  per a la realització  d’un test psicotècnic ( puntuació màxima de 20 
punts). Que es podrà complementar amb una entrevista on hi ha d’estar present, com 
mínim, un membre de l’òrgan de selecció, a més del tècnic/a que realitzi l’entrevista. 
 



 
 
 Sant Joan Despí, 6 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. 

 

 
 


