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ANUNCI 
 

 

SOBRE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES 

ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES EN EL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, PER LA VIA 

D’URGÈNCIA, PER A LA SELECCIÓ D’UN/A TÈCNIC/A SUPERIOR EN PSICOLOGIA, EN 

RÈGIM DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ PER PROGRAMA, DE L’AJUNTAMENT DE 

SANT VICENÇ DE CASTELLET. 

 

 

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, per la via d’urgència, del concurs oposició lliure, per la via 

d’urgència, per a la selecció temporal d’una persona com a tècnic/a superior en Psicologia, en 

règim de personal funcionari interí per programa, enquadrat en el grup de classificació A, subgrup 

A1, adscrit a l’Àrea de Serveis a les persones, de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. 

 

Després de dur a terme la tramitació administrativa de l’expedient, per Decret de l’Alcaldia 

Presidència núm. 2022LLDC001059, de 9 de setembre, es va aprovar el llistat definitiu de 

persones aspirants admeses i excloses en el procés de selecció, que va ésser exposat a 

informació pública a la web municipal, per al coneixement de les persones interessades. 

 

En data 10 de setembre actual, una de les persones aspirants, amb DNI número 5126Q, presenta 

un escrit al registre general de l’Ajuntament a través del qual manifesta que ha estat exclosa per 

no haver satisfet les taxes per dret d’examen, que va satisfer en data 25 d’agost d’enguany. 

 

S’ha comprovat que efectivament s’havia fet l’ingrés de la taxa administrativa en la data 

esmentada, tot i que no s’havia detectat perquè es va fer a nom d’una altra persona; pel que cal 

modificar el llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses per a incloure com a admesa 

a l’esmentada persona aspirant. 

 

Per Decret de l’Alcaldia Presidència núm. 2022LLDC001070, de 13 de setembre, s’ha aprovat la 

modificació del llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses en el procés de selecció, 

segons segueix: 

 

PERSONES ASPIRANTS ADMESES 

 

REGISTRE ENTRADA DNI 

E2022008964 6108S 

E2022009104 8786Z 

E2022009203 3403X 

E2022009229 8094Y 
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E2022009137 4133D 

E2022009165 8689T 

E2022008750 5126Q 

 

PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES 

 

REGISTRE ENTRADA DNI MOTIU 

E2022008597 1823L 2 

E2022009175 0656X 2 

E2022009181 5775J 2 

E2022009264 8887V 2 

E2022009127 3314M 1 

E2022009130 7991A 1 

 
(1) Per no haver satisfet la taxa administrativa que disposen les bases reguladores 

(2) Per no haver satisfet la taxa administrativa que disposen les bases reguladores i no presentar la declaració 

responsable del compliment dels requisits establerts a les esmentades bases 

 

 

La composició del tribunal qualificador i la data de celebració de les proves selectives no han 

sofert cap modificació. 

 

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, 13 de setembre de 2022 

http://www.svc.cat/

