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ANUNCI 
 

 

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

EXCLOSES I 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 D’OFICIALS 2ª DE MANTENIMENT, SUPLETÒRIA DE LA BORSA VIGENT, 

PER COBRIR SUPLÈNCIES DERIVADES DE BAIXES, VACANCES, ACUMULACIÓ DE 

TASQUES O ALTRES INCIDÈNCIES DEL PERSONAL DE PLANTILLA. 

  

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

d’una Borsa d’interinitat d’Oficials 2ª de manteniment, supletòria de la borsa vigent, adscrita a 

l’Àrea de Territori i Desenvolupament de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, per a cobrir 

suplències derivades de baixes, vacances, acumulació de tasques o altres incidències del 

personal de plantilla 

 

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 (10) dies hàbils, que es va escaure 

durant els dies 19 de juliol a primer d’agost de 2022, ambdós inclosos. 

 

Durant l’esmentat termini, s’han presentat a l’Ajuntament un total de deu (10) escrits de sol·licitud 

per formar part del procés selectiu. 

 

Per Decret de l’Alcaldia Presidència núm. 2022LLDC000985, de data 25 d’agost actual, es va 

aprovar el llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses, que es va exposar a 

informació pública durant el termini de cinc (5) dies hàbils, comprensius des del 26 d’agost a l’1 de 

setembre de 2022, als efectes 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 tres escrits al registre General de l’Ajuntament. 

 

Per Decret de l’Alcaldia Presidència núm. 2022LLD001022, de 5 de setembre actual, 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 

E2022009215 8007Y 

E2022009226 5971P 

E2022008651 9402V 
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E2022008636 5124W 

E2022009231 7904N 

 

PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES 

 

RE NÚM. DNI 
 

E2022008805 3639M 

E2022008969 5995W 

E2022009090 5393N 

E2022009149 5933W 

E2022009216 4023Y 

 

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

 

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

lliure, en aplicació de la base setena 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: Berta Toribio i Diaz, funcionària de l’Ajuntament 

. Vocalies.  Titular: Meritxell León i Jiménez, Enginyera municipal de l’Ajuntament 

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

 Titular: Jordi Viladrich i Claret, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament 

   Suplent: Juan Carlos Garcia i Muelas, arquitecte municipal de l’Ajuntament 

  Titular: Kilian Freijo i Alarcón, encarregat de la brigada municipal de l’Ajuntament 

 Suplent: Carles Espinosa i Prat, treballador de l’Ajuntament 

. Secretaria.  Titular: Mònica Manzano i Rodríguez, funcionària de RRHH de l’Ajuntament  

   Suplent: Susanna Benítez i Matas, funcionària de l’Ajuntament  

 

Finalment, s’ha ratificat que es dugui a terme la valoració de mèrits el dijous, dia 8 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, 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, 5 de setembre de 2022 

http://www.svc.cat/

