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ANUNCI 
 

 

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

EXCLOSES, DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR I RATIFICACIÓ 

DE LA DATA DE LES PROVES SELECTIVES RELATIVES AL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE 

PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA D’INTERINITAT DE TÈCNICS/QUES AUXILIARS DE 

BIBLIOTECA, PER COBRIR POSSIBLES SUPLÈNCIES O REFORÇOS DEL PERSONAL. 

 

 

Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 16 de març d’enguany, es van aprovar 

les bases reguladores i la convocatòria del concurs oposició lliure per a la constitució d’una borsa 

d’interinitat de tècnics/ques auxiliars de biblioteca de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, per 

a cobrir reforços o suplències derivades de baixes, vacances o altres incidències. 

 

Les esmentades bases van ser publicades a la seu electrònica i al BOPB de data 31 de març 

d’enguany, als efectes de que les persones interessades poguessin presentar les seves 

sol·licituds per optar al procés selectiu durant el termini de vint dies hàbils, que es va escaure 

durant els dies 1 d’abril a 2 de maig, ambdós inclosos. 

 

Durant l’esmentat termini, es van presentar a l’Ajuntament un total de vint-i-cinc (25) escrits de 

sol·licitud per formar part del procés selectiu. 

 

Per Decret de l’Alcaldia Presidència núm. 2022LLDC000543, de data 16 de maig d’enguany, es va 

aprovar el llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses, es van designar els 

membres del Tribunal qualificador de l’esmentat concurs oposició lliure i es va aprovar la data per 

a les proves del procés de selecció, segons es va publicar a la web municipal, als efectes de que 

les persones interessades poguessin presentar durant el termini de deu dies hàbils els escrits de 

reclamació i/o al·legació que estimessin adients per a la defensa dels seus drets. 

 

Durant l’esmentat termini es van presentar dos escrits al registre general de l’Ajuntament, a través 

del qual dues persones aspirants van subsanar les deficiències que havien motivat la seva 

exclusió inicial. 

 

Per Decret de l’Alcaldia Presidència núm. 2022LLDC000661, de data 2 de juny, s’ha aprovat el 

llistat definitiu 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 NÚM. DNI 

E2022004002 7547A 
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E2022004041 0448Z 

E2022004093 8235P 

E2022004098 1693K 

E2022004350 9470Z 

E2022004510 6034J 

E2022004642 8950D 

E2022004642 2241J 

E2022004713 4872P 

E2022004766 7294X 

E2022004685 2559G 

E2022004858 0391J 

E2022004862 1561S 

E2022004899 6163G 

E2022004900 2084Z 

E2022004901 2498V 

E2022004930 1809V 

E2022004971 5077T 

E2022004062 6826M 

E2022004432 3047Z 

 

PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES 

 

RE NÚM. DNI 
MOTIU 

EXCLUSIÓ 
 

E2022003930 9402V 1 

E2022003953 0091H 2 

E2022004896 9834B 2 

E202204892 6176T 2 

E2022004903 8213X 2 

 

(1) Per presentació de la sol·licitud fora de termini 

(2) Per no acreditar el compliment dels requisits exigits a les bases especifiques 

 



 

 

 

 
 Plaça de l’Ajuntament, 10 - 08295 Sant Vicenç de Castellet. Tel. 936930611 - Fax 936930610 - www.svc.cat - A/e: svcastellet@svc.cat 

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

oposició lliure, en aplicació de la base cinquena 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: Lluis González i León, funcionari de l’Ajuntament 

 

. Vocals.  Titular: Assumpta Haro i Gall, directora de la Biblioteca Salvador Vives i Casajuana 

 Suplent: Úrsula Losada i Alonso, treballadora de la Biblioteca 

  

 Titular: Isabel Cañadas i Estrada, treballadora de la Biblioteca 

   Suplent: Montserrat Berduque i Torrecillas, treballadora de la Biblioteca 

  

 Titular: Neus Capdevila i Oliveras, a proposta de la Diputació de Barcelona 

 Suplent: Francesc Puig i Riera, a proposta de la Diputació de Barcelona  

 

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

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

 

Finalment, s’ha ratificat que es duguin a terme les proves selectives establertes a les bases 

especifiques reguladores del procés selectiu, que es celebraran a la Biblioteca/Auditori Mª Carme 

Grauvilardell (c. Creixell, Pça. Anselm Clavé 08295-Sant Vicenç de Castellet) en les dates i hores següents: 
 

Prova selectiva    Data celebració Hora   

 

Constitució del tribunal qualificador  22/06/2022  09:00 h 

Acreditació de les persones aspirants 22/06/2022  09:15 h 

Prova teòric-pràctica    22/06/2022  09:30 h 

Prova de coneixements català  22/06/2022  11:30 h 

Valoració de mèrits    22/06/2022  13:30 h 

Entrevista personal    Caràcter potestatiu A determinar 

 

 

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

coneixement i efectes 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, 3 de juny de 2022 

http://www.svc.cat/

