
  

 
Plaça Ajuntament, 10 08295 Sant Vicenç de Castellet. Tel. 936930611 - Fax 936930610 - www.svc.cat - A/e: svcastellet@svc.cat 

 

ACTA DE RESULTATS DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA 

BORSA D’INTERINITAT D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES DE L’AJUNTAMENT DE SANT 

VICENÇ DE CASTELLET, QUE ACTUARÀ DE FORMA SUPLETÒRIA A LA BORSA VIGENT. 

 

 

A Sant Vicenç de Castellet, essent les onze hores i trenta minuts del dia 28 d’abril de 2022, es 

tornen a reunir a l’Ajuntament els membres del Tribunal qualificador del Concurs oposició lliure per 

a la constitució d’una borsa d’interinitat d’Auxiliar administratiu/va, que actuarà de forma supletòria 

a la borsa vigent a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, amb la finalitat de valorar les fases 

d’oposició i de concurs i d’aixecar acta sobre els resultats provisionals del procés de selecció. 

 

El tribunal fa constar que en la fase d’acreditació s’han personat un total de disset (17) persones 

aspirants, que són les que han desenvolupat les proves selectives, que s’han esdevingut sense 

incidències. 

  

Abans d’iniciar la fase de correcció, el tribunal ha consensuat els ítems que serviran de base per a 

la correcció de la part b), que obren en l’expedient. Tal i com s’ha fet constar en l’acta de 

constitució, per a aquesta part s’han proposat cinc exercicis pràctics. 

 

Un cop corregida la prova teòric-pràctica, els resultats obtinguts són els següents: 

 

REG. ENTRADA DNI PART A) PART B) 
NOTA FASE 
OPOSICIÓ 

E2022000407 4186M 6,75 5,00 11,75 

E2022000227 2084Z 4,80 -- -- 

E2022000421 4049L 6,40 5,00 11,40 

E202101395 8029C 6,70 4,50 -- 

E2022000295 6355S 7,95 6,05 14,00 

E2022000384 0577M 5,45 7,50 12,95 

E2022000089 4038Q 5,25 5,85 11,10 

E2022000196 9843Q 8,55 8,25 16,80 

E2022000419 1693K 4,75 -- -- 

E2022000380 0584B 6,25 9,70 15,95 

E2022000560 2769X 5,20 7,70 12,90 

E2022000556 6384C 5,10 7,45 12,55 

E2022000565 5682L 6,70 6,15 12,85 

E2021013324   2486M 7,35 7,65 15,00 
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E2021013272 4972Z 7,30 4,00 -- 

E2022000191 6294N 3,70 -- -- 

E2022000418 1944T 4,90 -- -- 

 

Cal fer constar que només s’ha corregit la part b) corresponent a les persones aspirants que 

havien superat la part a) amb una nota mínima de 5 punts. 

 

Tenint en compte que aquesta prova té caràcter eliminatori, les persones aspirants que no hagin 

assolit una nota mínima de 5 punts, en cada una de les parts queden eliminades del procés. 

 

A les 11:30 h es duu a terme la prova de coneixement de llengua catalana, equivalent al nivell C 

de la Junta Permanent de Català, la correcció de la qual va a càrrec d’una tècnica designada pel 

Consorci per a la Normalització Lingüística de Manresa. Només han de fer aquesta prova quatre 

persones aspirants, que no havien acreditat estar en possessió del nivell C de català. Els resultats 

de la prova han estat els següents: 

 

REG. ENTRADA DNI PROVA CATALÀ 

E2022000407 4186M NO APTA 

E2022000089 4038Q APTE 

E2022000380 0584B APTA 

 

Tenint en compte que s’ha allargat força la correcció de la fase d’oposició i de la prova de català, 

el tribunal decideix postposar la fase de concurs per a demà, dia 29 d’abril, a les 12:00 h, per 

poder completar els resultats del procés selectiu i elaborar la proposta de constitució de borsa 

d’interinitat d’auxiliar administratiu/va, que actuarà de forma supletòria a la borsa vigent. 

 

 

I perquè consti als efectes oportuns, signen els membres del Tribunal qualificador aquesta acta, 

per duplicat exemplar, en prova de conformitat, essent les catorze hores i deu minuts del dia 

indicat a l’encapçalament. 

 

Dolors Garcia Arjona 

Meritxell León Jiménez 

Josep Ortiz Montferrer 

Abigail Antequera Ramírez. 

 

Sant Vicenç de Castellet, 28 d’abril de 2022 


