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ANUNCI 

 

 

SOBRE LA MODIFICACIÓ EL CALENDARI DEL CONCURS LLIURE PER A LA CONSTITUCIÓ 

D’UNA BORSA DE NETEJADORS/ES PER A COBRIR POSSIBLES SUPLÈNCIES O 

REFORÇOS DEL PERSONAL DEL SERVEI DE NETEJA DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 

DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET. 

 

 

Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 20 d’octubre de 2021, es van aprovar les 

bases específiques reguladores per a la constitució d’una borsa d’interinitat de personal de neteja 

de les dependències municipals, per tal de cobrir les incidències del personal de plantilla, com 

suports puntuals, baixes per malaltia,  gaudiment de vacances, permisos o altres, del Servei de 

neteja de dependències municipals de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. 

 

Les esmentades bases i la convocatòria van ser publicades al BOPB de data 3 de novembre de 

2021, al web municipal i al tauler d’anuncis oficials, als efectes de què les persones interessades 

poguessin presentar les seves sol·licituds durant el termini de vint dies hàbils. Durant l’esmentat 

termini es van presentar a l’Ajuntament un total de setze (16) escrits de sol·licitud. 

 

Per Decret de l’Alcaldia Presidència núm. 2022LLDC000006, de data 3 de gener, es va aprovar el 

llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses, es va designar el tribunal qualificador i 

es va disposar que el concurs de mèrits es dugués a terme el dia 18 de gener d’enguany. 

 

Per una incidència sobrevinguda, es posa de manifest la necessitat de modificar la data de 

celebració del concurs de mèrits, que passaria a dur-se a terme el dia 25 de gener de 2022, 

segons conformitat dels membres del tribunal qualificador. 

 

Així, per Decret de l’Alcaldia Presidència núm. 2022LLDC000040, de data 14 de gener, s’ha 

aprovat la modificació del calendari del concurs lliure per a la constitució d’una borsa d’interinitat 

de netejadors/es, que es celebrarà el dia 25 de gener de 2022. 

 

El que s’exposa a informació pública en el tauler d’anuncis oficials i a la seu electrònica de 

l’Ajuntament (www.svc.cat), per al coneixement i efectes de les persones interessades, d’acord 

amb el què disposa la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 

 

 

 

Sant Vicenç de Castellet, 14 de gener de 2022 

http://www.svc.cat/

