ANUNCI
SOBRE L’ESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES I APROVACIÓ DE LA
MODIFICACIÓ DEL LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I
EXCLOSES EN EL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE PER A LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA
D’ADMINISTRATIU/VA, ADSCRITA A L’ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS, QUE ESTÀ
VACANT A LA PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET.

Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 6 de març de 2017 es va aprovar la
modificació de les bases especifiques reguladores del concurs oposició lliure per a la selecció d’una
plaça d’Administratiu/va, adscrita a l’Àrea de Serveis Econòmics, Unitat de Tresoreria, enquadrada
en el grup de classificació C, subgrup C1, en règim de personal funcionari de carrera, que està
vacant a la plantilla de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, que van ser publicades al BOBP del
dia 22 de març de 2017.
La convocatòria del procés selectiu va ser publicada al BOPB de data 31 de març d’enguany, en el
DOGC del dia 5 d’abril d’enguany i en el BOE de data 16 d’abril d’enguany, així com al web
municipal el dia 19 d’abril, als efectes de què les persones interessades poguessin presentar les
seves sol·licituds durant el termini de vint dies hàbils, que es van escaure durant el període
comprès entre els dies 20 d’abril al 17 de maig d’enguany, ambdós inclosos.
Durant l’esmentat termini s’han presentat a l’Ajuntament un total de vint-i-dos (22) escrits de
sol·licitud per formar part del procés selectiu.
Per Decret de l’Alcaldia Presidència núm. 2022LLDC000602, de 25 de maig, s’aprovava el llistat
provisional de persones aspirants admeses i excloses, que va ésser sotmès a informació pública
als efectes de que les persones interessades poguessin presentar els escrits de reclamació i/o
al·legació que estimessin adients per a la defensa dels seus drets.
Durant el termini d’exposició pública es va presentar un escrit al registre general de l’Ajuntament a
través del qual una persona interessada presenta al·legacions a l’esmentat llistat, en el sentit del
contingut del Decret de l’Alcaldia núm. 2017LLDC000010, de 13 de gener, a través del qual es va
resoldre el recurs d’alçada i les al·legacions presentades en el seu moment contra l’anterior
convocatòria d’aquest procés selectiu, que va quedar paralitzada per la presentació de sengles
recursos contenciosos administratius, que es van unir en un sol, jutjat al Contenciós Administratiu
núm. 15 de Barcelona.
La sentència dictada el mes d’octubre de 2018 contra els esmentats recursos contenciosos
administratius, va estimar les argumentacions de l’Ajuntament, que va aprovar la retroacció de les
actuacions del procés selectiu, al moment d’aprovació de la modificació de les bases reguladores,
i es feia constar que la represa del procés havia de contemplar les sol·licituds presentades en el
seu moment més les que es poguessin presentar en la nova convocatòria.
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Procedeix estimar les al·legacions presentades i modificar el llistat provisional de persones
aspirants admeses i excloses en el procés per a la selecció d’una plaça d’administratiu/va, adscrita
a l’Àrea de Serveis Econòmics, que està vacant a la plantilla municipal, i declarar com a admeses
també a les vint-i-vuit (28) persones admeses en la convocatòria inicial i incorporar també com a
provisionalment exclosa a la persona que va ser declarada així en l’anterior convocatòria del
procés, tramitada l’anualitat 2016, segons figura en l’expedient.
Per Decret de l’Alcaldia Presidència núm. 2022LLDC000838, de data 8 de juliol actual, s’ha
aprovat l’estimació de l’al·legació presentada i la modificació del llistat provisional de persones
aspirants admeses i excloses, segons el següent detall (es fan constar, per a la identificació dels aspirants
el número del registre d’entrada de la sol·licitud, així com el DNI anonimitzat):

PERSONES ASPIRANTS ADMESES
RE nº

DNI

E2022004499

3749T

E2022004046

8252B

E2022004522

1545C

E2022005341

7103V

E2022005324

7903L

E2022005430

8785F

E2022005515

7911W

E2022005582

1808G

E2022005621

2402V

E2022005644

3389Q

E2022005650

3739J

E2022005653

1033M

E2022005622

6046A

E2022005651

6741W

E2022005665

2443X

E2022005728

5576A

E2016006815

9152A

E2016006846

7637E

E2016006854

8457R

INDICÈNCIES

1
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E2016006862

2409S

E2016006867

9650H

E2016006995

9248C

E2016007012

8138F

E2016007019

6690E

E2016007039

0074J

E2016007055

6995B

E2016007084

5014J

E2016007089

8326L

E2016007090

7909Y

E2016007121

9606J

E2016007181

7758M

E2016007232

9606S

E2016007245

5516D

E2016007246

2402V

E2016007257

5210C

E2016007277

8619W

E2016007278

3238R

E2016007296

8428T

E2016007298

3750Z

E2016007307

1404D

E2016007351

6962J

E2016007731

8069D

(1) Admissió condicionada al pagament de la taxa per drets d’examen, segons bases reguladores, que es podrà
subsanar fent el pagament als comptes corrents que s’indiquen més avall. Si durant el període de deu dies hàbils un cop
publicat el llistat de persones aspirants admeses i excloses no es procedís al pagament de la taxa, les persones
aspirants seran declarades excloses del procés de selecció:

PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES
RE nº

DNI

INCIDÈNCIES

E2022004513

7448Z

3
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E2022004592

7913D

3

E2022005027

2095W

2

E2022005164

6929M

3

E2022005215

4474B

3

E2022005438

0429L

3

E2016006879

4095J

4

(2) No acreditar el compliment dels requisits, que es podrà subsanar amb declaració responsable del seu compliment.
La no subsanació d’aquestes incidències en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la publicació a la web
municipal d’aquest llistat, donarà lloc a l’exclusió definitiva de les persones aspirants al procés selectiu
(3) No acreditar el compliment dels requisits, que es podrà subsanar amb declaració responsable del seu compliment i
no haver satisfet les taxes per drets d’examen, que es podrà subsanar fent el corresponent pagament als comptes
corrents que s’indiquen més avall. La no subsanació d’aquestes incidències en el termini de 10 dies hàbils a comptar
des de la publicació a la web municipal d’aquest llistat, donarà lloc a l’exclusió definitiva de les persones aspirants del
procés selectiu
(4) Per no haver satisfet la taxa per drets d’examen, que es podrà subsanar amb el corresponent pagament en el termini
de 10 dies hàbils a comptar des de la publicació a la web municipal d’aquest llistat
Els comptes corrents a on es podrà realitzar el pagament de la taxa per drets d’examen són els següents:
LA CAIXA—CAIXABANK ES86.2100.0361.5302.0011.4117
BBVA
ES66.0182.6035.4302.0154.7870

Així mateix, s’ha aprovat la designació dels membres que formaran part del Tribunal qualificador
del concurs oposició lliure, en aplicació de la base setena de les bases específiques reguladores
del procés selectiu, que estarà format per les següents persones:
. President.

Titular: Manel Martínez i Mira, secretari de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
Suplent: Antoni Coll i Giménez, interventor accidental de l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Castellet

. Vocals.

Titular: Lluc Basora i Pascual, TAG de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
Suplent: Meritxell León i Jiménez, enginyera Ajuntament Sant Vicenç de Castellet
Titular: Maria Esther Salido i Pujol, designada per l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya
Suplent: Mª del Carmen Martínez i Córdoba, designada per l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya
Titular: Carlos Arza i Macià, funcionari de la Diputació de Barcelona
Suplent: Josep Casas i Serra, funcionari de la Diputació de Barcelona
Titular: Un/a funcionari/ària d’una altra Administració
Suplent: Un/a funcionari/ària d’una altra Administració
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. Secretària.

Titular: Dolors Garcia i Arjona, tècnica de recursos humans de l’Ajuntament
Suplent: Emma Vila i Esteban, funcionària de l’Ajuntament de Sant Vicenç de C.

El que s’exposa a informació pública a la web municipal de l’Ajuntament (www.svc.cat), als efectes
del coneixement de les persones interessades i per a puguin presentar les al·legacions i/o
reclamacions que estimin oportunes en el termini de deu (10) dies a comptar des de l’endemà
d’aquesta publicació, 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 juliol de 2022
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