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ANUNCI 
 

 

SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DEL TRIBUNAL 

QUALIFICADOR DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE PER A LA SELECCIÓ DE QUATRE 

PLACES D’AGENT DE POLICIA LOCAL, QUE ESTAN VACANTS A LA PLANTILLA 

MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET. 

 

 

Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 28 de setembre d’enguany, es van 

aprovar les bases específiques reguladores del concurs oposició lliure per a la selecció de quatre 

places d’Agent de la Policia Local, adscrites a l’Àrea de Seguretat Ciutadana, enquadrades en el 

grup de classificació C, subgrup C2, en règim de personal funcionari, que estan vacants a la 

plantilla de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. 

 

Les esmentades bases i la convocatòria van ésser publicades al BOPB de data 10/10/2022 i la 

convocatòria va ésser publicada al DOGC de data 21/10/2022 i al BOE de data 31/10/2022, pel 

que el termini de presentació de sol·licituds es va escaure durant el període comprès entre els 

dies 24 d’octubre al 29 de novembre de 2022. 

 

Per acord adoptat per Decret de l’Alcaldia Presidència núm. 2022LLDC001541, dictat en data 21 de 

desembre, es va aprovar el llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses en el 

concurs oposició lliure, es va designar el tribunal qualificador i es van fixar les dates per a les 

primeres proves selectives, segons anunci publicat a la seu electrònica, per a coneixement i efectes 

de les persones interessades. 

 

S’ha advertit de la impossibilitat de formar part del tribunal per part d’una de les persones 

designades, com a membre suplent, tenint en compte que existeix parentiu amb una de les 

persones presentades al procés de selecció, pel que per Decret de l’Alcaldia Presidència núm. 

2022LLDC001570, de 28 de desembre, s’ha aprovat la modificació de la designació dels membres 

del tribunal qualificador, segons segueix: 
 

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

   Suplent: Montserrat Bundó i Corral, administrativa Ajuntament de Sant Vicenç C. 

 

. Vocals.          Titular: David Rocabert i Campillo, cap Policia Local Sant Vicenç de Castellet 

 Suplent: Carles Ferrer i Galiot, agent Policia Local Sant Vicenç de Castellet 

  

 Titular: Francesc Delgado i Moral, designat per l’ISPC 

 Suplent: Francesc Villena i Rovira, designat per l’ISPC 

 

 Titular: Francisco B. Márquez i Ruiz, designat per D.G.d’Administració de Seguretat 

 Suplent: José S. Palacios i Torres, designat per D.G.d’Administració de Seguretat 
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 Titular: Lluc Basora i Pascual, TAG de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet 

 Suplent: Meritxell León i Jiménez, enginyera de l’Ajuntament de Sant Vicenç de C. 

 

. Secretària.  Titular: Mònica Manzano i Rodríguez, funcionària de l’Ajuntament Sant Vicenç de C 

   Suplent: Abigail Antequera i Ramírez, funcionària de l’Ajuntament Sant Vicenç de C 

 

 

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, 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, 29 de desembre de 2022 

 

 

http://www.svc.cat/

