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ANUNCI 
 

 

SOBRE L’APROVACIÓ LA MODIFICACIÓ DEL CALENDARI DE PROVES DEL CONCURS 

OPOSICIÓ LLIURE PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA D’INTERINITAT 

D’ARQUITECTES PER A COBRIR POSSIBLES SUPLÈNCIES O REFORÇOS DEL PERSONAL 

DE L’ÀREA DE TERRITORI I DESENVOLUPAMENT—UNITAT DE SERVEIS TÈCNICS DE 

L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET. 

 

Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 20 d’octubre de 2021, es van aprovar les 

bases específiques reguladores per a la constitució d’una borsa d’interinitat d’Arquitectes per a 

cobrir possibles suplències o reforços del personal de l’Àrea de Territori i Desenvolupament—

Unitat de Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. 

 

Les esmentades bases i la convocatòria van ser publicades al BOPB de data 3 de novembre de 

2021, 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. Durant l’esmentat 

termini es van presentar a l’Ajuntament un total de nou (9) escrits de sol·licitud. 

 

Per Decret de l’Alcaldia Presidència núm. 2022LLDC000005, de data 3 de gener, es va aprovar el 

llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses i es van designar els membres del 

Tribunal qualificador de l’esmentat concurs oposició lliure, a la vegada que es va aprovar la data 

per a la celebració de les proves, que havien de dur-se a terme el dia 4 de febrer d’enguany. 

 

Per Decret de l’Alcaldia Presidència núm. 2022LLDC000118, de data 2 de febrer, s’ha aprovat una 

modificació del calendari de proves, a conseqüència de la impossibilitat de constituir el tribunal 

qualificador, que passaran a realitzar el divendres, dia 11 de febrer, segons el següent detall: 

 

Prova selectiva    Data celebració Hora   

Constitució del tribunal qualificador  11/02/2022  09:00 h 

Acreditació de les persones aspirants 11/02/2022  09:15 h 

Prova teòric-pràctica    11/02/2022  09:30 h 

Prova de coneixements català  11/02/2022  11:30 h 

Valoració de mèrits    11/02/2022  13:30 h 

Entrevista personal    Caràcter potestatiu A determinar 

 

El que s’exposa a informació pública en el tauler d’anuncis oficials i a la seu electrònica de 

l’Ajuntament (www.svc.cat), per al coneixement i efectes 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. 

 

 

Sant Vicenç de Castellet, 2 de febrer de 2022 

http://www.svc.cat/

