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ANUNCI 
 

SOBRE L’APROVACIÓ DE LA SUSPENSIÓ DEL PROCÉS SELECTIU D’UNA PLAÇA DE 

CAPORAL/A DE POLICIA LOCAL, PEL SISTEMA DE MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA, 

QUE ESTÀ VACANT A LA PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE 

CASTELLET, FINS QUE ES PROCEDEIXI A LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS 

INTERPOSADES CONTRA EL MATEIX. 

 

Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 28 d’abril de 2021, es van aprovar les 

bases específiques reguladores del procés per a la selecció d’una plaça de Caporal/a de Policia 

Local, enquadrades en el grup de classificació C, subgrup C2, en règim de personal funcionari de 

carrera, mitjançant el sistema de mobilitat interadministrativa, que està vacant a la plantilla de 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. 

 

Les esmentades bases van ser modificades i es va aprovar la convocatòria per acord de la Junta 

de Govern Local de data 26 de gener d’enguany, que van ser publicades al BOPB de data 11 de 

febrer d’enguany i la convocatòria en el DOGC del dia 22 de febrer i en el BOE de data 28 de 

febrer d’enguany, així com 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, que es van escaure durant el període comprès entre els dies 1 a 28 de març d’enguany, 

ambdós inclosos. 

 

Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 11 d’abril d’enguany es va aprovar la 

nova publicació de les bases, incorporant les bases inicials aprovades el 28/04/2021 més la 

modificació aprovada el 26/01/22, i l’obertura d’una nova convocatòria complementària a l’anterior, 

que van sortir publicades al BOPB de data 28/04/2022 i al DOGC de data 05/05/2022, que es va 

escaure durant el període comprès entre els dies 6 de maig a 2 de juny actual. 

 

Per Decret de l’Alcaldia Presidència núm. 2022LLDC000739, de data 20 de juny, es va aprovar el 

llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses en el procés selectiu, es van designar 

les persones que havien de formar part del tribunal qualificador i es van fixar les dates per a la 

celebració de les proves selectives, previstes per als dies 7 i 12 de juliol actual. 

 

En data 27 de juny d’enguany, es va presentar al registre general de l’Ajuntament, un escrit 

d’al·legacions contra el procés selectiu que, entre d’altres aspectes, sol·licita que s’aturi el mateix. 

 

Tenint en compte que cal resoldre les al·legacions amb caràcter previ a la continuació de 

l’expedient, per Decret de l’Alcaldia Presidència 2022LLDC000800, de data 4 de juliol, s’han 

adoptat els següents acords: 

 

PRIMER: APROVAR la suspensió del procés selectiu d’una plaça de Caporal/a de Policia Local, 

pel sistema de mobilitat interadministrativa, que està vacant a la plantilla de l’Ajuntament de Sant 

Vicenç de Castellet, fins que es procedeixi a la resolució de les al·legacions interposades contra el 

mateix. 
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SEGON: En conseqüència, deixar sense efectes les dates previstes per a la celebració de les 

proves selectives, que havien estat aprovades juntament amb el llistat provisional de persones 

aspirants admeses i excloses. 

 

TERCER: Exposar al públic aquests acords a la web municipal de l’Ajuntament, als efectes del 

coneixement 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. 

 

QUART: NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l’article 40 i següents de la Llei 

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

 

 

Sant Vicenç de Castellet, 4 de juliol de 2022 


