
 

 

 

 

ANUNCI 
  
 
 
En compliment de la resolució d’alcaldia núm. 315 de data 23 de setembre de 
2021 d’aprovació de la llista provisional de candidats/es admesos i exclosos 
per participar en el procés selectiu per pel procediment de màxima urgència 
d’un/a Dinamitzador/a juvenil – Vetllador/a i un administratiu/iva pel servei 
d’ocupació del programa de garantia juvenil a Catalunya. 

“N’Oriol Ribalta Pineda, Alcalde, en ús de les facultats que m’atorga la vigent 
legislació de règim local, dicto la resolució següent que es fonamenta en els 
antecedents i consideracions que a continuació s’exposen: 

ANTECEDENTS DE FET 

Atès que en data 3 de setembre de 2021 es fa públic que es convoca la selecció pel 
procediment de màxima urgència d’un/a Dinamitzador/a juvenil – Vetllador/a i un 
administratiu/iva pel servei d’ocupació del programa de garantia juvenil a Catalunya per la 
seva contractació abans del 30 de setembre de 2021 i d’acord amb els criteris establerts 
a l’ORDRE TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s´aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques 
de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya i de la 
Resolució TSF/1556/2021, d’11 de maig, per la qual s´obre la convocatòria, per a l´any 
2021 d´aquestes subvencions.  

Vistos els Criteris de selecció que consten al document BASES REGULADORES DEL 
PROCÉS DE SELECCIÓ DE CANDIDATS PER LA CONTRACTACIÓ EN 
PRÀCTIQUES PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA 2021 
(RESOLUCIÓ TSF/1556/2021 DEL S.O.C) i que hauran de regir la convocatòria pública 
per a la selecció d’un/a Dinamitzador/a juvenil – Vetllador/a i un administratiu/iva pel 
servei d’ocupació. 

Atès que en data 17 de setembre de 2021 va finalitzar el termini de presentació 
d’instàncies per prendre part el procés selectiu. 

DISPOSICIONS 

1.- Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos per participar en el procés de 
selecció pel perfil ADMINISTRATIU/VA, amb indicació de les causes que han motivat la 
no admissió.  

CANDIDAT/A DNI 
/NIE 

Núm. 
Registre 

Situació 
PROVISIONAL 

 MOTIUS EXCLUSIÓ 
O DOCUMENTS A 

ESMENAR 
NATACHA GONZALEZ 
CABEZA ***9123** 2021/6686 ADMÈS -- 



RAQUEL ARIMON ***1713** 2021/6777 ADMÈS -- 

FATIMA ZOHRA ***7447** 2021/6801 EXCLÒS NO VALIDADA PEL SOC 
 

2.- Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos per participar en el procés de 
selecció pel perfil DINAMITZADOR/A JUVENIL – VETLLADOR/A, amb indicació de les 
causes que han motivat la no admissió.  

CANDIDAT/A DNI 
/NIE 

Núm. 
Registre 

Situació 
PROVISIONAL 

 MOTIUS EXCLUSIÓ 
O DOCUMENTS A 

ESMENAR 

AIDA ABELLEIRA CASALS ***8403** 2021/6687 EXCLÒS NO VALIDADA PEL SOC 

ANNA RUBIO RODA ***4913** 2021/6737 ADMÈS -- 
MARIA MAGDALENA 
FULLANA SALOM ***8302** 2021/6854 ADMÈS -- 
FARAH ABZIZ EL 
ABDELLAOUI ***3608** 2021/6860 ADMÈS -- 
ANNABEL GARCIA 
CIRCUNS ***5129** 2021/9115 EXCLÒS NO VALIDADA PEL SOC 
 

3.- Disposar que la relació de membres que han de formar part del Tribunal Qualificador 
per la selecció del PERFIL ADMINISTRATIU/VA és la següent: 

 
PRESIDENTA: 
  

 Titular: Sra. Sara Vilà Casas. Tècnica mig SMOL. Ajuntament de Sallent. 

VOCAL:  
  
Titular: Sr. Juli Valldeoriola . Tècnic mig SMOL. Ajuntament de Sallent.  
 
SECRETARI/ÀRIA: 
  
Titular: Sra. Olga Rubio . Administrativa SMOL. Ajuntament de Sallent. Amb veu i 
vot. 
 

Es nomena com a suplent a tots ells:  

 Sra. Aida Purtí. Tècnic mig RRHH. Ajuntament de Sallent. 

Es convoca també a un/a representant del Comitè d’empresa, qui podrà assistir 
amb veu però sense vot. 



4.- Disposar que la relació de membres que han de formar part del Tribunal Qualificador 
per la selecció és la següent: 

 
PRESIDENTA: 
  

 Titular: Sra. Sara Vilà Casas. Tècnica mig SMOL. Ajuntament de Sallent. 

VOCAL:  
  
Titular: Sra. Silvia Canals . Dinamitzadora Juvenil. Ajuntament de Sallent.  
 
SECRETARI/ÀRIA: 
  
Titular: Sra. Raquel Benítez . Tècnica mig Educació. Ajuntament de Sallent. Amb 
veu i vot. 
 

Es nomena com a suplent a tots ells:  

 Sra. Aida Purtí. Tècnic mig RRHH. Ajuntament de Sallent. 

Es convoca també a un/a representant del Comitè d’empresa, qui podrà assistir 
amb veu però sense vot. 

 

5.- Es convoca els/les aspirants que siguin admesos de forma definitiva per a la 
realització de l’entrevista del procés de selecció:  

Data: DIMARTS 28 de setembre de 2021 

Lloc de celebració de l’entrevista:  

 Edifici El Salt. Travessia del Teatre 2, Sallent.  

 Servei Municipal d’Ocupació. 

 L’hora de l’entrevista per cada candidatura constarà a la llista definitiva.  

6.- Fer pública la present llista al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a la web de la 
Corporació (www.sallent.cat) i a l’e-tauler. 

7.- Fer públic que els/les interessades podran promoure recusació contra qualsevol dels 
membres del Tribunal, a l’empara del que disposa l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

8.- Es concedeix un termini de 3 dies naturals (fins el diumenge 26 de setembre inclòs) 
per a esmenes i possibles reclamacions. Si no es presenten reclamacions, es 
considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants admesos i exclosos sense 
necessitat de nova publicació; en cas que se’n produeixin, l’alcaldia resoldrà estimar-
les o desestimar-les en el termini màxim de 10 dies de la finalització del termini de 

http://www.sallent.cat)/


presentació, transcorregut el quan sense que s’hagi dictat resolució s’entendran 
desestimades. 

 
Oriol Ribalta Pineda 
L’ALCALDE 
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