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ANUNCI 
 

SOBRE EL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA 

D’INTERINITAT D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES, QUE ACTUARÀ DE FORMA 

SUPLETÒRIA A LA BORSA VIGENT, PER COBRIR POSSIBLES SUPLÈNCIES O REFORÇOS 

DEL PERSONAL D’OFICINES DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET. 

 

D’acord amb el Decret de l’Alcaldia Presidència núm. 2022LLDC000291, de data 10 de març de 

2022, pel qual es va aprovar el llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos, i tal i com ja es va 

publicar en data 11 de març d’enguany, es recorda que el dijous, dia 28 d’abril de 2022, es 

duran a terme les proves selectives establertes a les bases especifiques reguladores del procés 

selectiu, que es celebraran a la sala polivalent de Can Soler (Plaça de la Generalitat, s/n 08295-Sant 

Vicenç de Castellet) en l’horari següent: 
 

Prova selectiva    Data celebració Hora   

Constitució del tribunal qualificador  28/04/2022  09:00 h 

Acreditació de les persones aspirants 28/04/2022  09:15 h 

Prova teòric-pràctica    28/04/2022  09:30 h 

Prova de coneixements català  28/04/2022  11:30 h 

Valoració de mèrits    28/04/2022  13:30 h 

Entrevista personal    Caràcter potestatiu A determinar 

 

En relació a la prova de coneixements de llengua catalana, les persones aspirants que l’hauran de 

realitzar, tenint en compte que no han acreditat estar en possessió del nivell C de català de la 

Secretaria de Política Lingüística o equivalent, són les següents: 

 

REGISTRE ENTRADA DNI 

E2021013327 9211B 

E2022000089 4038Q 

E2022000380 0584B 

E2022000407 4186M 

E2022000418 1944T 

E2022000539 9786L 

E2022000191 6294N 

 

Si es presentés el certificat de nivell C abans del dia de la prova, les persones aspirants quedarien 

exemptes de dur a terme la mateixa. 

 

Per últim, recordar que les persones aspirants hauran d’acreditar-se mitjançant el seu Document 

Nacional d’Identitat (o títol equivalent). 

 

Sant Vicenç de Castellet, 25 d’abril de 2022 


