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ANUNCI 
 

 

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

EXCLOSES EN LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS LLIURE, PER LA VIA D’URGÈNCIA, 

PER A LA SELECCIÓ DE CINC PERSONES A CONTRACTAR EN EL MARC DELS PLANS 

D’OCUPACIÓ DINS DEL PLA DE REACTIVACIÓ ECONOMICA I SOCIAL 2022, IMPULSAT 

PER L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET. 

 

 

Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 25 de maig d’enguany s’aprovaven les 

bases específiques reguladores del concurs lliure, i per la via d’urgència, per a la selecció de cinc 

persones a contractar en el marc dels plans d’ocupació del Pla local de reactivació econòmica i 

social 2022, impulsat per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, amb els perfils professionals 

següents: 

 
-tres llocs de treball de peó de manteniment, per reforçar la brigada municipal, amb nomenament com 
a personal funcionari interí, a jornada completa. 
-un lloc de treball d’arquitecte/a tècnic/a, per reforçar el personal de l’Àrea de Territori i 
Desenvolupament, amb nomenament com a personal funcionari interí, a jornada completa 
-un lloc de treball d’enginyer/a tècnic/a, per reforçar el personal de l’Àrea de Territori i 
Desenvolupament, amb nomenament com a personal funcionari interí, a jornada completa 

 

Les esmentades bases i la convocatòria van ser publicades al BOPB de data 6 de juny actual i a la 

seu electrònica, als efectes de què les persones interessades poguessin presentar les seves 

sol·licituds durant el termini de deu (10) dies naturals, que es van escaure durant el període 

comprès entre els dies 7 al 21 de juny de 2022, ambdós inclosos. 

 

Durant el termini es van presentar sis (6) sol·licituds per optar als llocs de treball de peó de 

manteniment, una (1) sol·licitud per optar al lloc d’arquitecte/a tècnic/a i dues (2) sol·licituds pel 

lloc de treball d’enginyer/a tècnic/a. 

 

Per Decret de l’Alcaldia Presidència núm. 2022LLDC000770, de data 23 de juny, es va aprovar el 

llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses, que va ésser exposat a informació 

pública als efectes de que les persones interessades poguessin presentar els escrits de 

reclamació i/o al·legació pertinents per a la defensa dels seus drets. 

 

Durant l’esmentat termini s’ha presentat un escrit per part de la persona presentada per al lloc 

d’arquitecte/a tècnic/a, adjuntant la documentació pertinent sobre el motiu d’exclusió, que no pot 

ser tinguda en compte atès que, d’acord amb la normativa vigent en matèria de selecció de 

personal de l’Administració Pública, els requisits d’admissió s’han de complir en el moment de 

finalització del termini de presentació de les sol·licituds. 

 

Per Decret de l’Alcaldia Presidència núm. 2022LLDC000792, de data 1 de juliol, s’ha aprovat el 

llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses, segons segueix: 
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PERSONES ASPIRANTS ADMESES—PEÓ DE MANTENIMENT 

 

REGISTRE ENTRADA DNI 

E2022006646 6312F 

E2022006864 4130C 

E2022006892 7904N 

E2022007325 0359T 

E2022007324 2990H 

 

PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES—PEÓ DE MANTENIMENT 

 

REGISTRE ENTRADA DNI 

E2022006933 9075T 

 

Per no acreditar el compliment dels requisits establerts a les bases 

 

 

PERSONES ASPIRANTS ADMESES—ARQUITECTE/A TÈCNIC/A 

 

CAP 

  

PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES—ARQUITECTE/A TÈCNIC/A 

 

REGISTRE ENTRADA DNI 

E2022007231 8978B 

 

Per no acreditar el compliment dels requisits establerts a les bases 

 

 

PERSONES ASPIRANTS ADMESES—ENGINYER/A TÈCNIC/A 

 

REGISTRE ENTRADA DNI 

E2022007370 2793P 
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PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES—ENGINYER/A TÈCNIC/A 

 

REGISTRE ENTRADA DNI 

E2022006824 3983A 

 

Per no acreditar el compliment dels requisits establerts a les bases 

 

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

lliure, en aplicació de la base cinquena de les bases específiques reguladores del procés selectiu, 

que estarà format per les següents persones: 

 

Presidència: Titular: Sra. Dolors Garcia i Arjona, tècnica de Recursos Humans de l’Ajuntament 

  Suplent: Sr. Lluis González i León, tècnic d’ensenyament de l’Ajuntament 

 

Vocalies: Titular: Sra. Meritxell León i Jiménez, enginyera de l’Ajuntament 

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

 

  Titular: Sr. Juan Carlos Garcia i Muelas, arquitecte de l’Ajuntament 

  Suplent: Sr. Jordi Viladrich i Claret, arquitecte tècnic de l’Ajuntament 

   

Titular: Sra. Laura Gordo i Llurba, tècnica d’ocupació de l’Ajuntament 

  Suplent: Sra. Susanna Relat i Lozano, tècnica de promoció econòmica Ajuntament 

 

Secretaria: Titular: Sra. Abigail Antequera i Ramírez, funcionària de RRHH de l’Ajuntament 

  Suplent: Sra. Berta Toribio i Díaz, funcionària de l’Ajuntament 

 

Finalment, s’ha ratificat que el concurs lliure es dugui a terme el dia 4 de juliol de 2022, per tal de 

que es procedeixi a la valoració dels mèrits al·legats per les persones aspirants, amb la finalitat de 

proposar la contractació/nomenament de les dues persones. 

 

 

El que s’exposa a informació pública a la seu electrònica de l’Ajuntament (www.svc.cat), als 

efectes del coneixement de les persones interessades, 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, 1 de juliol de 2022 

 

http://www.svc.cat/

