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ANUNCI 
 

 

SOBRE L’APROVACIÓ DEL LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES 

I EXCLOSES EN LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS LLIURE, PER LA VIA D’URGÈNCIA, 

PER A LA SELECCIÓ DE DUES PERSONES A CONTRACTAR EN EL MARC DEL PROJECTE 

RUBIK9, COFINANÇAT PEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES, NOMENAMENT DEL 

TRIBUNAL I FIXACIÓ DE LA DATA DEL CONCURS LLIURE. 

 

Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 9 de novembre actual s’aprovaven les 

bases específiques, per la via d’urgència, reguladores del concurs lliure per a la selecció de dues 

persones, a contractar amb l’ajut atorgat pel Consell Comarcal del Bages, en el marc del Projecte 

Rubik9. 

 

Concretament, es pretenen seleccionar el següents llocs de treball: 

 

-un lloc de subaltern/a—notificador/a, amb contracte laboral temporal de 6 mesos, a temps parcial. 

-un lloc d’auxiliar administratiu/va, amb contracte laboral temporal de 6 mesos, a temps parcial. 

 

Les esmentades bases i la convocatòria van ser publicades a la seu electrònica, al Servei 

d’Ocupació municipal i a les xarxes socials de l’Ajuntament, als efectes de què les persones 

interessades poguessin presentar les seves sol·licituds durant el termini de cinc (5) dies hàbils, 

que es van escaure durant el període comprès entre els dies 11 al 17 de novembre de 2022, 

ambdós inclosos, en el qual s’han presentat les següents sol·licituds: 

 

Durant el termini es van presentar quatre (4) sol·licituds per optar al lloc de treball de subaltern/a—

notificador/a i tretze (13) sol·licituds pel lloc de treball d’auxiliar administratiu/va. 

 

S’han revisat les sol·licituds per a determinar si les persones aspirants presentades complien els 

requisits exigits a les bases reguladores, segons informació de Serveis Socials municipals, als 

efectes d’aprovar el llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses, així com la 

designació dels membres que formaran part del tribunal qualificador d’ambdós concursos, i la data 

prevista per a la celebració del concurs i celebració d’entrevistes, segons segueix: 

 

PERSONES ASPIRANTS ADMESES LLOC TREBALL SUBALTERN/A—NOTIFICADOR/A 

 

RE nº DNI 

E2022013195 7869M 

E2022013198 3705K 

E2022013280 2990H 

 

Per quedar acreditada la situació de vulnerabilitat a Serveis Socials municipals 
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PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES LLOC DE SUBALTERN/A—NOTIFICADOR/A 

 

RE nº DNI 

E20220013502 4492F 

 

Per NO quedar acreditada la situació de vulnerabilitat a Serveis Socials municipals 

 

PERSONES ASPIRANTS ADMESES LLOC DE TREBALL AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA 

 

RE nº DNI 

E2022013139 9402V 

E2022013160 5465K 

E2022013192 1500S 

E2022013195 7869M 

E2022013198 3705K 

E2022013280 2990H 

 

Per quedar acreditada la situació de vulnerabilitat a Serveis Socials municipals 

 

PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES LLOC DE TREBALL AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA 

 

RE nº DNI 

E2022013116 0872K 

E2022013274 9736Y 

E2022013509 0191D 

E2022013543 2959Y 

E2022013549 6732G 

E2022013550 1809X 

E2022013548 8512V 

 

Per NO quedar acreditada la situació de vulnerabilitat a Serveis Socials municipals 

 

Així mateix, s’han DESIGNAT els membres que formaran part del Tribunal qualificador del concurs 

lliure, en aplicació de la base cinquena de les bases específiques reguladores del procés selectiu, 

que estarà format per les següents persones: 
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Presidència: Sra. Dolors Garcia i Arjona, tècnica de RH de l’Ajuntament 

  Sr. Lluc Basora i Pascual, TAG de l’Ajuntament 

 

Vocalies: Sra. Isabel Rovira i Torner, cap de Serveis Socials de l’Ajuntament 

  Sra. Sonia Martínez i Solano, treballadora social de l’Ajuntament 

 

  Sra. Sandra Freixa i Machado, educadora social de l’Ajuntament 

  Sr. Josep Ortiz i Montferrer, personal administratiu de Serveis a les Persones 

 

  Sra. Laura Gordo i Llurba, tècnica d’ocupació de l’Ajuntament 

  Sra. Susanna Relat i Lozano, tècnica de promoció econòmica de l’Ajuntament. 

 

Secretaria: Sra. Abigail Antequera i Ramírez, funcionària de l’Ajuntament 

  Sra. Mònica Manzano i Rodríguez, funcionària de l’Ajuntament 

 

Finalment, s’ha disposat que el concurs lliure es dugui a terme el dijous, dia 24 de novembre de 

2022, per tal de que es procedeixi a la valoració de la fase de concurs, i a la celebració de les 

entrevistes amb les persones aspirants admeses, que tindran lloc al casal de joves, el Rkó (c. Gran, 

núm. 103, Sant Vicenç de Castellet) en l’ordre i els horaris següents: 

 

Persona aspirant Hora entrevista 

 

9402V   12:30 h 

5465K   12:50 h 

1500S   13:10 h 

7869M   13:30 h 

3705K   13:50 h 

2990H   14:10 h 

 

 

El que s’exposa a informació pública a la seu electrònica de l’Ajuntament (www.svc.cat), als 

efectes del coneixement de les persones interessades i per a puguin presentar les al·legacions i/o 

reclamacions que estimin oportunes en el termini de dos (2) dies hàbils a comptar des de 

l’endemà d’aquesta publicació, d’acord amb el què disposen les bases específiques i la Llei 

39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 

 

 

Sant Vicenç de Castellet, 21 de novembre de 2022 

http://www.svc.cat/

