
 

 

 

ANUNCI 

En compliment de la resolució d’alcaldia núm. 401 de data 16 de desembre de 2021 
d’aprovació de la llista provisional de candidats/es admesos i exclosos per dur a 
terme la selecció per raons de màxima urgència per crear una BORSA DE TREBALL 
DEL PERFIL PROFESSIONAL DE DIRECCIÓ I PRODUCCIÓ TÈCNICA per l’Àrea de 
Cultura (grup de classificació C1), per torn lliure pel sistema de concurs (Ref. 092021/CL-
LOIS). 

“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 sessió de Junta de Govern Local de data 16 de novembre de 2021 es van 
aprovar les bases i la convocatòria que han de regir el procés selectiu per raons de 
màxima urgència per crear una BORSA DE TREBALL DEL PERFIL PROFESSIONAL 
DE DIRECCIÓ I PRODUCCIÓ TÈCNICA per l’Àrea de Cultura (grup de classificació C1), 
per torn lliure pel sistema de concurs (Ref. 092021/CL-LOIS) per cobrir l’obra i servei 
determinat l’Àrea de cultura i festes. 

Atès que en data 19 de novembre de 2021 es va publicar l’extracte de la convocatòria al 
BOPB i les bases íntegres a la web municipal i al tauler de l’Ajuntament. 

Atès que en data 9 de desembre  de 2021 va finalitzar el termini de 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 les causes que han motivat la no 
admissió: 

NOM DNI 
REG. 

ENTRA-
DA 

SITUACIÓ 
PROVISIONAL 

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 
A ESMENAR / APORTAR 

XAVIER XIPELL 
ÒDENA ***8004** 2021/

9086 ADMÈS/A  

RUBÉN PICAÑOL 
SÁNCHEZ ***7507** 2021/

9274 ADMÈS/A  -- 

 

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 9.30h del dimarts 28 de desembre de 2021 del present a l’Ajuntament de 
Sallent: 

 



Plaça de la Vila, 1 - 08650 Sallent - Tel. 938370200 - Fax. 938206160 - E-mail: sallent@sallent.cat - www.sallent.cat 

 

PRESIDENT/A: 
  
Titular: Sr. Ruth Matamala Cors. Responsable de l’Espai cultural Fàbrica Vella i 
Directora de l’escola de Música de l’Ajuntament de Sallent. 
 
  
VOCALS:  
  
Titular: Sra. Aida Purtí Tapia. Tècnica de Recursos Humans de l’Ajuntament de 
Sallent.  
Titular: Sr. Marc Rodríguez Ballarà. Tècnic  de cultura de l'Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet. 
 
 
SECRETARI/ÀRIA: 
  

 Titular: Sra. Raquel Benítez. Tècnica de l’Ajuntament de  Sallent. 
  
  
 Suplents a tots ells/es:  

Sra. Neus Muñoz. Tècnica de cultura de l’Ajuntament d’Artés. 
Sr. Josep Fernandes Rodríguez. Secretari accidental i Cap de  Serveis 
Jurídics de l’Ajuntament de Sallent.  

 Sra. Cristina Fàbregas Sánchez. Administrativa de l’OMIAC de 
 l’Ajuntament de Sallent. 

 

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

3.- Atès que si no es presenten esmenes es considerarà elevada a definitiva i no 
caldrà tornar-la a publicar, es convoca als/a les aspirants per a la realització de 
l’entrevista el dia 28 de desembre de 2021 en el cas que siguin admesos de forma 
definitiva segons la programació següent: 

NOM DNI REG. ENTRA-DA HORA ENTREVISTA 

XAVIER XIPELL 
ÒDENA ***8004** 2021/9086 11:00 

RUBÉN PICAÑOL 
SÁNCHEZ ***7507** 2021/9274 11:45 

 

 Lloc de celebració de l’entrevista:  

Ajuntament de Sallent. Plaça de la Vila, 1.  

Segons els aspirants admesos provisionalment no s’escau realitzar la prova de 
català, ja que tots els candidats han acreditat disposar del nivell C1 de català tal i 
com requerien les bases.  



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 5 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.” 

 
Contra la present Resolució, que és un acte de tràmit, no hi caben recursos en via administrativa; però en el cas que 
esdevingui definitiva, podeu interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu davant el mateix òrgan que l’ha 
dictat, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la publicació de la present resolució, de conformitat amb els 
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, o 
recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos, a 
comptar des de l'endemà al de la publicació de la present resolució, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podreu 
interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació 
per silenci. Tot això sense perjudici de què pugueu interposar qualsevol altre recurs que pugueu estimar més convenient al 
vostre dret. 

 

Oriol Ribalta Pineda 

L’Alcalde.  

 

 

Sallent, 16 de desembre de 2021 

 

http://www.sallent.cat)/
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