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ANUNCI 
 

 

SOBRE L’APROVACIÓ DEL LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES 

I EXCLOSES,   DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR I FIXACIÓ 

DE LA DATA DE LES PROVES SELECTIVES, DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, PER LA 

VIA D’URGÈNCIA, PER A LA SELECCIÓ D’UN/A ADMINISTRATIU/VA, 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 2 de novembre d’enguany es van 

aprovar les bases específiques reguladores del concurs oposició lliure, per la via d’urgència, per a 

la selecció temporal d’una persona com a Administratiu/va, en règim de personal funcionari interí 

per programa, enquadrat en el grup de classificació C, subgrup C1, adscrit a l’Àrea de Serveis 

Econòmics de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. 

 

Les esmentades bases i la convocatòria van ser publicades al BOPB de data 14 de novembre 

d’enguany, així com al web municipal, als efectes de què les persones interessades poguessin 

presentar les seves sol·licituds durant el termini de deu dies hàbils, que es van escaure durant el 

període comprès entre els dies 15 al 28 de novembre d’enguany, ambdós inclosos. 

 

Durant l’esmentat termini s’han presentat a l’Ajuntament un total de setze (16) escrits de sol·licitud 

per formar part del procés selectiu. 

 

Per Decret de l’Alcaldia Presidència núm. 2022LLDC001453, de data 2 de desembre actual, s’ha 

aprovat el llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses, d’acord amb 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 

 

REG. ENTRADA DNI INCID. 

E2022013625 2815F 1 

E2022013675 4096C  

E2022013775 5850E  

E2022013827 0515N  

E2022013883 6235X  

E2022013913 7611Y  

E2022013901 2419V  
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E2022013887 7103V  

E2022013909 7335J  

E2022013941 1808G  

E2022013952 2053R  

E2022013987 0998N 1 

E2022013993 4876N  

 
(1) Les persones aspirants amb la incidència marcada estan admeses de forma provisional, a reserves de que 

hauran de fer el pagament de la taxa administrativa que disposen les bases reguladores. En el cas de que no 

es faci el pagament en el termini de cinc dies hàbils des de la publicació del llistat a la web municipal, seran 

declarades com a persones aspirants excloses en el llistat definitiu que s’haurà d’aprovar 

 

PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES 

 

REG. ENTRADA DNI INCID. 

E2022013542 2959Y 2 

E2022013776 8252B 2 

E2022013798 4055T 2 

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

responsable del compliment dels requisits establerts a les bases reguladores, que es podrà esmenar 

presentant l’esmentada declaració responsable en el termini de cinc dies hàbils a comptar des de la publicació 

del llistat a la web municipal. La no subsanació d’aquestes incidències en l’esmentat termini donarà lloc a 

l’exclusió definitiva de les persones aspirants del procés selectiu 

 

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’han DESIGNAT els membres que formaran part del Tribunal qualificador del concurs 

oposició lliure, en aplicació de les bases específiques reguladores del procés selectiu, que estarà 

format per les següents persones: 
 

. Presidència.  Titular: Dolors Garcia i Arjona, tècnica de recursos humans de l’Ajuntament 

   Suplent: Lluc Basora i Pascual TAG de l’Ajuntament  

 

. Vocals.          Titular: Antoni Coll i Giménez, interventor accidental de l’Ajuntament 

 Suplent: Sandra Martínez i Jiménez, tresorera accidental de l’Ajuntament 
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 Titular: Meritxell León i Jiménez, enginyera de l’Ajuntament de Sant Vicenç de C. 

   Suplent: Juan C. Garcia i Muelas, arquitecte de l’Ajuntament de Sant Vicenç de C. 

  

 Titular: Montserrat Bundó i Corral, administrativa Ajuntament de Sant Vicenç de C. 

   Suplent: Emma Vila i Esteban, tècnica arxiu Ajuntament Sant Vicenç de Castellet 

 

 Titular: Mª Carmen Martínez i Córdoba, designada per l’Escola d’Adm. Pública 

 Suplent: Mª Esther Salido i Pujol, designada per l’Escola d’Adm. Pública 

 

. Secretària.  Titular: Mònica Manzano i Rodríguez, funcionària de l’Ajuntament 

 Suplent: Abigail Antequera i Ramírez, funcionària de l’Ajuntament  

 

Finalment, s’ha disposat que les proves selectives es duguin a terme el dia 19 de desembre de 

2022, a l’Auditori Mª Carme Grauvilardell (Plaça d’Anselm Clavé--Biblioteca, s/n 08295-Sant Vicenç de 

Castellet) en les dates i hores segons segueix: 

 

Prova selectiva    Hora  

 

Constitució del tribunal qualificador  08:45 h 

Acreditació de les persones aspirants 09:00 h 

Prova teòric-pràctica    09:15 h 

Prova de coneixements català  11:00 h 

Valoració de mèrits    13:00 h 

Entrevista personal    A determinar 

 

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 que puguin presentar les al·legacions i/o 

reclamacions que estimin oportunes en el termini de cinc (5) dies hàbils a comptar des de 

l’endemà d’aquesta publicació (és a dir, des del dia 5 al 13 de desembre, ambdós inclosos), 

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, 2 de desembre de 2022 

http://www.svc.cat/

