
 
 
 

ANUNCI 
 
PROCÉS SELECTIU TÈCNIC/A AUXILIAR , ADSCRIT/A AL DEPARTAMENT 

DE CONTRACTACIÓ  DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  
 

Resultats de les proves realitzades el 6 de març de 2023  

 

RESULTAT PROVA DE CONEIXEMENTS TEÒRICS  

 

DNI 
Resultats prova 

teòrica (10p) 

38146172M 6,5 

47798469F 10 

47896154B 4,5 

52627744H 7 

No presentat/da 

 

DNI 

47833738V 

 

Tal com indica el contingut de l’anunci aquesta prova es qualifica de 0 a 10 punts i la 
puntuació mínima per a superar-la es de 5 punts, queden eliminades del procés selectiu 
les persones aspirants que obtinguin una puntuació inferior a 5 punts. 

 

 

 

 

 



 
 
RESULTATS PROVA DE CONEIXEMENTS PRÀCTICS  

DNI Forma ( 2P) Fons ( 8 P) 
Resultat prova 
práctica ( 10 p) 

38146172M 0 3 3 

47798469F 2 7,75 9,75 

52627744H 2 3,75 5,75 

 

Tal com indica el contingut de l’anunci  aquesta prova es qualifica de 0 a 10 punts i la 
puntuació mínima per a superar-la es de 5 punts, queden eliminades del procés selectiu 
les persones aspirants que obtinguin una puntuació inferior a 5 punts. 

 

RESULTATS FINALS  PROVA TEÒRICA I PROVA PRÀCTICA  

DNI 
Resultats prova 

teòrica (10p) 
Resultat prova 
pràctica ( 10 p ) 

Resultat 
finals 

47798469F 10 9,75 19,75 

52627744H 7 5,75 12,75 
 

 

Sant Joan Despí, 7 de març de 2023 . 

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.seue. cat/web/santjoandespi/seu-
electrònica Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades” al web www.sjdespi.cat – Protecció de 
dades. 


