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ANUNCI 
  
 
 
En compliment de la resolució d’alcaldia núm. 53 de data 23 de febrer de 2022 
d’aprovació de la llista provisional de candidats/es admesos i exclosos 
participar en la selecció per cobrir dues places d’Auxiliar de geriatria com a 
personal laboral fix mitjançant el sistema de concurs i entrevista per torn lliure 
(Ref. 132021/RS-LFIX): 

“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 la sessió de Junta de govern local celebrada el 28 de desembre de 2021 
es van aprovar la convocatòria i les bases per dur a terme la selecció per cobrir dues 
places d’Auxiliar de geriatria com a personal laboral fix mitjançant el sistema de 
concurs i entrevista per torn lliure. (132021/RS-LFIX). 

Atès que la convocatòria i les bases íntegres es van publicar en data 30 de desembre 
de 2020 al tauler i a la web municipal, en data 31 de desembre de 2021 es van 
publicar al BOPB i en data 3 de gener de 2022 també es van publicar al DOGC. 

Atès que el 24 de gener de 2022 fou el darrer dia per la presentació d’instàncies per 
prendre part el procés selectiu. 

DISPOSICIONS 

1.- Aprovar la llista provisional de candidats/es admesos i exclosos per participar en 
l’esmentat procés de selecció, amb indicació de la documentació que cal esmenar: 

  
      OBSERVACIONS 

NOM DNI REG 
ENTRADA 

SI
TU

AC
IÓ

 
PR

O
VI

SI
O

N
AL

 

TÍTOL CERTIFICAT  
DE CATALÀ  
NIVELL A2 

MARIA 
MERCEDES 
CAMPOS LARA 

***4836** 2022/213 EXCLÒS/A 

Cal acreditar 
l'obtenció del títol 
acadèmic que 
habilita per les 
funcions. 

Cal aportar un 
certificat que acrediti 
el nivell A2 de català. 
En cas contrari caldrà 
que faci la prova de 
català. 
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ANTONIA 
MANUELA 
SANCHEZ 
GARCIA 

***3071** 222/315 ADMÈS/A OK 

Cal aportar un 
certificat que acrediti 
el nivell A2 de català. 
En cas contrari caldrà 
que faci la prova de 
català. 

MARIA PRAT 
SAMPERA ***6732** 2022/324 ADMÈS/A OK 

Cal aportar un 
certificat que acrediti 
el nivell A2 de català. 
En cas contrari caldrà 
que faci la prova de 
català. 

JOSEFINA 
CRUCES 
ÁLVAREZ 

***3355** 2022/416 ADMÈS/A OK OK 

XÈNIA BARBERO 
SALUD ***7699** 2022/422 ADMÈS/A OK 

Cal aportar un 
certificat que acrediti 
el nivell A2 de català. 
En cas contrari caldrà 
que faci la prova de 
català. 

SAIDA LOUKILI 
BENCHEIK ***9818** 2022/432 ADMÈS/A OK 

Cal aportar un 
certificat que acrediti 
el nivell A2 de català. 
En cas contrari caldrà 
que faci la prova de 
català. 

MARIA PILAR 
LOPEZ 
RODRÍGUEZ 

***6234** 2022/444 ADMÈS/A OK 

Cal aportar un 
certificat que acrediti 
el nivell A2 de català. 
En cas contrari caldrà 
que faci la prova de 
català. 

ESTHER DURAN 
RUSSELL ***5882** 2022/334 ADMÈS/A OK 

Cal aportar un 
certificat que acrediti 
el nivell A2 de català. 
En cas contrari caldrà 
que faci la prova de 
català. 

FATIMA 
AMAKRACHE EL 
GAZI 

***8724** 2022/62 ADMÈS/A OK OK 
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2.-  Així mateix s’aprova la relació de membres que han de formar part del Tribunal 
Qualificador i que queden convocats/des per a la Constitució del Tribunal 
qualificador a les 9.30 dimarts 22 de març de 2022 a l’Ajuntament de Sallent: 

PRESIDENT/A: 
 
Titular: Sra. Ma Rosa Igual Aroca. Directora de la Residència. Ajuntament de 
Sallent. 
Suplent: Sra. Amanda Padullés Ramos. Cap de l’Àrea d’atenció a les 
persones. Ajuntament de Sallent. 
 
VOCALS:  
 
Titular: Sr. Josep Fernandes Rodríguez. Tècnic superior. Secretari interventor 
accidental. Ajuntament de Sallent. 
Suplent: Sra. Assumpta Vila Plana. Tècnica superior. Ajuntament de Sallent. 
 
Titular: Sr. Ramón Martín Cabeza. Designat per l’EAPC.  
Suplent: Sra. Mireia Rosés Noguer. Designada per l’EAPC. 
 
Titular: Sra. Conchi Morales Fernández. Tècnica RRHH. Ajuntament de 
Sallent. 
Suplent: Sra. Teresa Padullés Morato. Técnica auxiliar de l’arxiu i la 
biblioteca. Ajuntament de Sallent. 
 
Titular: Sra. Verònica González Ramírez. Treballadora social. Ajuntament de 
Súria. 
Suplent: Sra. Maria Rodriguez. Administrativa. Ajuntament de Sallent. 
 
 
SECRETARI/ÀRIA: 

  

 Titular: Sra. Carme Álvarez Torres. Funcionària de Serveis econòmics. 
Ajuntament de Sallent. 

Suplent: Sra. Belén Fornieles. Funcionària de la Policia Local de l’Ajuntament 
de Sallent. 

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

3.- Es convoca els/les aspirants que siguin admesos de forma definitiva per a la 
realització de les proves, tal i com queda detallat a continuació: 

Lloc, data i hora de celebració de les proves:  

Ajuntament de Sallent. Plaça de la Vila, 1.  

Dimarts 22 de març de 2022. 
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Prova de català: es realitzarà a les 8.00h a aquelles candidatures que no han 
acreditat el nivell bàsic A2 exigit a les bases. 

Entrevistes: només es realitzarà l’entrevista a aquelles persones aptes en la 
prova de català o que ja hagin acreditat el nivell corresponent.  

La programació de les entrevistes es farà atenent aquesta programació  

 

  
      PROGRAMACIÓ ENTREVISTES 

NOM DNI REG 
ENTRADA 

SI
TU

AC
IÓ

 
PR

O
VI

SI
O

N
AL

 

HORA OBSERVACIONS 

MARIA 
MERCEDES 
CAMPOS LARA 

***4836** 2022/213 EXCLÒS/A 9.30 

Només podrà fer l’entrevista si 
aporta  certificat que acrediti el 
nivell A2 de català. O bé es 
considera apte/a en quan faci la 
prova de català. 

ANTONIA 
MANUELA 
SANCHEZ 
GARCIA 

***3071** 222/315 ADMÈS/A 10.00 

Només podrà fer l’entrevista si 
aporta  certificat que acrediti el 
nivell A2 de català. O bé es 
considera apte/a en quan faci la 
prova de català. 

MARIA PRAT 
SAMPERA ***6732** 2022/324 ADMÈS/A 10.30 

Només podrà fer l’entrevista si 
aporta  certificat que acrediti el 
nivell A2 de català. O bé es 
considera apte/a en quan faci la 
prova de català. 

JOSEFINA 
CRUCES 
ÁLVAREZ 

***3355** 2022/416 ADMÈS/A 11.30 -- 

XÈNIA BARBERO 
SALUD ***7699** 2022/422 ADMÈS/A 12.00 

Només podrà fer l’entrevista si 
aporta  certificat que acrediti el 
nivell A2 de català. O bé es 
considera apte/a en quan faci la 
prova de català. 

SAIDA LOUKILI 
BENCHEIK ***9818** 2022/432 ADMÈS/A 12.30 

Només podrà fer l’entrevista si 
aporta  certificat que acrediti el 
nivell A2 de català. O bé es 
considera apte/a en quan faci la 
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prova de català. 

MARIA PILAR 
LOPEZ 
RODRÍGUEZ 

***6234** 2022/444 ADMÈS/A 13.00 

Només podrà fer l’entrevista si 
aporta  certificat que acrediti el 
nivell A2 de català. O bé es 
considera apte/a en quan faci la 
prova de català. 

ESTHER DURAN 
RUSSELL ***5882** 2022/334 ADMÈS/A 13.30 

Només podrà fer l’entrevista si 
aporta  certificat que acrediti el 
nivell A2 de català. O bé es 
considera apte/a en quan faci la 
prova de català. 

FATIMA 
AMAKRACHE EL 
GAZI 

***8724** 2022/62 ADMÈS/A 14.00 -- 

 

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

5.- 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. 

6.- Es concedeix un termini de 10 dies naturals 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 deu dies de la finalització del termini de presentació, transcorregut el 
quan sense que s’hagi dictat resolució s’entendran desestimades.” 

 
Oriol Ribalta Pineda 
L’Alcalde.  
 
 
 
Sallent, 7 de març de 2022. 

http://www.sallent.cat)/
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