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ANUNCI 
 

 

SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I 

EXCLOSES DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE PER A LA SELECCIÓ DE QUATRE PLACES 

D’AGENT DE POLICIA LOCAL, QUE ESTAN VACANTS A LA PLANTILLA MUNICIPAL DE 

L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET. 

 

 

Per Decret de l’Alcaldia Presidència núm. 2022LLDC000057, d’11 de gener, es va aprovar el llistat 

definitiu de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició lliure, que ha estat 

exposat a informació pública per al coneixement i efectes de les persones interessades. 

 

En data 19 de gener actual es presenta al registre general un escrit, amb número de registre 

E2023000746, per part d’una persona interessada, que exposa que ha estat declarada exclosa per 

la manca de presentació de la declaració responsable, que va aportar juntament amb l’escrit de 

sol·licitud al procés de selecció. 

 

S’ha comprovat que consta l’esmentada declaració i que la persona aspirant va ser declarada 

exclosa erròniament. 

 

L’article 109.2 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques, estableix que les Administracions podrà rectificar en qualsevol moment, 

d’ofici o a instància de les persones interessades, les errades materials, de fet o aritmètics existents 

en els seus actes. 

 

En conseqüència, per Decret de l’Alcaldia Presidència núm. 2022LLDC000109, de 20 de gener, 

s’ha aprovat la modificació del llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses en el 

concurs oposició lliure, per a incorporar a la persona següent: 

 

PERSONES ASPIRANTS ADMESES 

 

NÚMERO REGISTRE DNI 

E2022013899 2515B 

 

Per haver acreditat el compliment dels requisits exigits a les bases reguladores i haver abonat la taxa corresponent 

 

El que s’exposa a informació pública a la seu electrònica 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, 20 de gener de 2023 

http://www.svc.cat/

