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ANUNCI 
 

 

SOBRE L’APROVACIÓ DEL LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I 

EXCLOSES, RATIFICACIÓ DELS MEMBRES DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR I DE LA DATA 

DEL CONCURS LLIURE, PER LA VIA D’URGÈNCIA, PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA 

D’INTERINITAT DE VETLLADORS/ES DE SUPORT DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL, 

PER COBRIR POSSIBLES SUPLÈNCIES O REFORÇOS DEL PERSONAL. 

 

 

Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 6 de juliol d’enguany, es van aprovar les 

bases reguladores i la convocatòria, per la via d’urgència, del concurs lliure per a la constitució 

d’una borsa d’interinitat de Vetlladors/es de suport de l’Escola Bressol municipal, per cobrir 

possibles suplències o reforços del personal de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. 

 

Les esmentades bases van ser publicades a la seu electrònica i al BOPB de data 18 de juliol 

d’enguany, als efectes de que les persones interessades poguessin presentar les seves 

sol·licituds per optar al procés selectiu durant el termini de deu dies hàbils, que es va escaure 

durant els dies 19 de juliol al primer d’agost, ambdós inclosos. 

 

Durant l’esmentat termini, s’han presentat a l’Ajuntament un total de vint-i-nou (29) escrits de 

sol·licitud per formar part del procés selectiu. 

 

Per Decret de l’Alcaldia Presidència núm. 2022LLDC000975, de data 22 d’agost actual, es va 

aprovar el llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses, i es van designar els 

membres del Tribunal qualificador de l’esmentat concurs lliure, així com la data prevista per a la 

valoració de mèrits, que va ésser exposat a informació pública durant el període de cinc dies, 

comprensius des del 23 al 29 d’agost, per tal de que les persones interessades poguessin 

presentar els escrits de reclamació i/o al·legació que estimessin adients, per a la defensa dels 

seus drets, durant el qual s’han presentat dos escrits al registre general de l’Ajuntament. 

 

Per Decret de l’Alcaldia Presidència núm. 2022LLDC001002, de 30 d’agost, s’ha aprovat el llistat 

definitiu de persones aspirants admeses i excloses, segons el següent detall (es fan constar, per a la 

identificació dels aspirants el número del registre d’entrada de la sol·licitud, així com el DNI anonimitzat): 

 

PERSONES ASPIRANTS ADMESES 

 

RE NÚM. DNI 

E2022008592 4401R 

E2022008598 9495F 

E2022008622 6925R 
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E2022008714 2753D 

E2022008866 3555Q 

E2022008995 7102Y 

E2022009024 3857Z 

E2022009026 9852R 

E2022009035 5782Q 

E2022009056 0530Z 

E2022009057 9096R 

E2022009059 5971K 

E2022009065 6360L 

E2022009067 3674V 

E2022009124 0261G 

E2022009168 1214T 

E2022009197 6963L 

E2022009222 3728H 

E2022008766 6332J 

E2022009247 6829C 

 

PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES 

 

RE NÚM. DNI 
MOTIU 

EXCLUSIÓ 
 

E2022008561 6610D 1 

E2022008849 1581H 2 

E2022008850 7713L 2 

E2022009015 3445Q 2 

E2022009086 4277P 2 

E2022009129 0671A 2 

E2022009211 0466Y 2 

E2022009265 7461H 2 

E2022009323 0397F 2 
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(1) Per presentació de la sol·licitud fora de termini 

(2) Per no acreditar el compliment dels requisits exigits a les bases especifiques 

 

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

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

que estarà format per les següents persones: 
 

. Presidència.  Titular: Dolors Garcia i Arjona, tècnica de Recursos Humans de l’Ajuntament 

   Suplent: Marc Rodríguez i Ballarà, treballador de l’Ajuntament 

 

. Vocals.  Titular: Sandra Mas i Llongueras, Directora de l’Escola Bressol municipal 

 Suplent: Josep Ortiz i Montferrer, funcionari de l’Ajuntament 

  

 Titular: Cristina Muns i Torner, educadora de l’Escola Bressol 

   Suplent: Núria Moratonas i Ponsa, educadora de l’Escola Bressol 

  

 Titular: Lluis González i León, funcionari de l’Ajuntament 

 Suplent: Sara Ribalta i Angulo, educadora de l’Escola Bressol 

 

. Secretària.  Titular: Abigail Antequera i Ramírez, funcionària de RRHH de l’Ajuntament 

   Suplent: Mònica Manzano i Rodríguez, funcionària de RRHH de l’Ajuntament  

 

També s’ha ratificat que la valoració de mèrits es dugui a terme el dijous, dia 1 de setembre de 

2022, en aplicació de les bases específiques. 

 

 

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

del coneixement de les persones interessades, 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, 30 d’agost de 2022 

http://www.svc.cat/

