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ANUNCI 
 

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

EXCLOSES, DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR I FIXACIÓ DE 

LA DATA DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA 

D’INTERINITAT D’ARQUITECTES PER A COBRIR POSSIBLES SUPLÈNCIES O REFORÇOS 

DEL PERSONAL DE L’ÀREA DE TERRITORI I DESENVOLUPAMENT—UNITAT DE SERVEIS 

TÈCNICS DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET. 

 

Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 20 d’octubre de 2021, es van aprovar les 

bases específiques reguladores per a la constitució d’una borsa d’interinitat d’Arquitectes per a 

cobrir possibles suplències o reforços del personal de l’Àrea de Territori i Desenvolupament—

Unitat de Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. 

 

Les esmentades bases i la convocatòria van ser publicades al BOPB de data 3 de novembre de 

2021, al web municipal i al tauler d’anuncis oficials, als efectes de què les persones interessades 

poguessin presentar les seves sol·licituds durant el termini de vint dies hàbils. Durant l’esmentat 

termini es van presentar a l’Ajuntament un total de nou (9) escrits de sol·licitud. 

 

Per Decret de l’Alcaldia Presidència núm. 2021LLDC001351, de data 14 de desembre de 2021, es 

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

els membres del Tribunal qualificador de l’esmentat concurs oposició lliure, a la vegada que es va 

aprovar la data per a la celebració de les proves. L’esmentat llistat va ésser exposat al públic 

durant el termini de deu dies hàbils per tal de que les persones interessades poguessin presentar 

els escrits de reclamació i/o al·legació que estimessin pertinents per a la defensa dels seus drets. 

Durant l’esmentat termini, s’han presentat diversos escrits al respecte. 

 

Per Decret de l’Alcaldia Presidència núm. 2022LLDC000005, de data 3 de gener, 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 

 

REGISTRE ENTRADA DNI 

E2021011766 3153F 

E2021012371 6918H 

E2021012376 3750Z 

E2021012460 9063Y 

E2021012473 7051R 

E2021012385 3433C 

E2021012443 0089B 
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E2021012459 1280T 

E2021012502 3598K 

 

PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES 

 

CAP 

 

Així mateix, s’ha ratificat la designació dels membres que formaran part del Tribunal qualificador 

del concurs oposició lliure, que estarà format per les següents persones: 

 

. Presidència.  Titular: Manel Martínez i Mira, secretari de l’Ajuntament 

   Suplent: Lluc Basora i Pascual, TAG de l’Ajuntament 

 

. Vocals.  Titular: Juan C. Garcia i Muelas, arquitecte de l’Ajuntament 

 Suplent: Antoni Coll i Giménez, interventor accidental de l’Ajuntament 

  

 Titular: Meritxell León i Jiménez, enginyera de l’Ajuntament 

   Suplent: Verònica Huguet i Puig, tècnica de medi ambient de l’Ajuntament 

  

 Titular: Jaume Coris i Veray, designat per l’Escola d’Administració Pública  

   Suplent: Mònica Oliveres i Guixer, designat per l’Escola d’Administració Pública 

 

. Secretària.  Titular: Dolors Garcia i Arjona, tècnica de RRHH de l’Ajuntament 

   Suplent: Emma Vila i Esteban, funcionària de l’Ajuntament. 
 

Finalment, s’ha ratificat que les proves selectives i valoració dels mèrits es dugui a terme el 

divendres, dia 4 de febrer de 2022, segons el següent detall: 

 

Prova selectiva    Data celebració Hora   

Constitució del tribunal qualificador  04/02/2022  09:00 h 

Acreditació de les persones aspirants 04/02/2022  09:15 h 

Prova teòric-pràctica    04/02/2022  09:30 h 

Prova de coneixements català  04/02/2022  11:30 h 

Valoració de mèrits    04/02/2022  13:30 h 

Entrevista personal    Caràcter potestatiu A determinar 

 

El que s’exposa a informació pública en el tauler d’anuncis oficials i a la seu electrònica de 

l’Ajuntament (www.svc.cat), per al coneixement i efectes de les persones interessades, d’acord 

amb el què disposa la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 

 

 

Sant Vicenç de Castellet, 4 de gener de 2022 

http://www.svc.cat/

