
 
 

ANUNCI RESULTATS DE LA PROVA TEÒRICA  DE 
L’OFERTA DE DELINEANT/A I ANUNCI DE LA DATA DE LA 

PROVA PRÀCTICA 
 
 
Per cobrir interinament la plaça de delineant/a,  el 8 de juny de 2022  es 
convoquen a les persones admeses al centre de Promoció Econòmica per la 
realització d’una prova.  
 
No assisteixen a la realització de la prova les persones següents: 
 

DNI 

38451959F 

39383916G 

41003594E 

44177756T 

46457852Z 

46469976V 

46814105C 

46997405X 

47611386Y 

47787998R 

47832470Z 

47872132R 

47899421N 

72973341E 

 
 
 
 
 
 



 
 
Els resultats de la prova són els següents : 

DNI 
Preguntes 
Correctes 

Preguntes  
incorrectes 

43673037Q 16,00 14,00 

46470769M 11,00 19,00 

46716450T 24,00 6,00 

47710422G 14,00 15,00 

47777915S 17,00 13,00 

47803562V 16,00 14,00 

47831386B 18,00 12,00 

52213496T 10,00 20,00 

55253770L 14,00 16,00 

77784528T 14,00 16,00 
 

A la vista dels resultats dels aspirants, l’òrgan tècnic de selecció pren la decisió 
de modificar la nota de tall i considerar que les persones aspirants que hagin 
superat la prova amb la meitat de les preguntes contestades passen a la 
següent fase, es a dir, amb una puntuació mínima de 15 preguntes correctes 
sobre un total de 30 preguntes. 
 
Per tant, els aspirants convocats a la prova pràctica són les següents persones: 

DNI 
Preguntes 
Correctes 

Preguntes 
Incorrectes 

Totals punts ( PC X 
1,33 ) 

47831386B 18,00 12,00 24,00 

47803562V 16,00 14,00 21,33 

47777915S 17,00 13,00 22,67 

46716450T 24,00 6,00 32,00 



 
 
43673037Q 16,00 14,00 21,33 

 

Aquestes  persones queden convocades el dia 29 de juny de 2022 a les 9:00 
hores del mati , a l’edifici de l’Ajuntament de Sant Joan Despí , situat al  
Carrer Camí del Mig , nº9 de Sant Joan Despí   , per a la realització d’una 
prova pràctica que consistirà en elaborar  diversos dibuixos amb programa 
autoCAD . 
 

Sant Joan Despí,  23 de juny 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. 

 

 

 


