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ANUNCI 
 
Es fa públic el decret d’Alcaldia número 264, de data 12 d’agost de 2021 pel qual 
s’aprova la llista definitiva d’admesos i exclosos per participar a la selecció per raons de 
màxima urgència d’un/a formador/a pels joves del PROJECTE “L’HORT ÉS DE 
TOTES”. Pla local d´ocupació 2021 - Pla de xoc per Sallent, Cabrianes i Cornet, 
emergència COVID-19. (Ref. 062021/PR-LPO): 

“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 per la Decret d’Alcaldia número 242 de data 26 de juliol de 2021 s’han aprovat 
de la convocatòria i les “BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA 
CONTRACTACIÓ URGENT D’UN/A FORMADOR/A PELS JOVES DEL PROJECTE 
“L’HORT ÉS DE TOTES”. Pla local d´ocupació 2021 - Pla de xoc per Sallent, 
Cabrianes i Cornet, emergència COVID-19 (Ref. 062021/PR-LPO)” que hauran de regir 
la convocatòria pública per a la selecció d’un/a formador/a per guiar i formar als joves del 
projecte “L’hort és de totes” durant 6 mesos en una jornada de 20 hores setmanals (REF. 
062021/PR-LPO). 

Aquests programes pretenen contribuir en l´execució de Plans locals d´Ocupació i així   
millorar l´ocupabilitat de les persones aturades majors de 45 anys fent front a la crisi 
ocasionada pel COVID-19 concretament en aquests col·lectius. 

Atès que en data 26 de juliol de 2021 es va publicar la convocatòria a la web municipal, a 
l’e-tauler i al tauler de l’Ajuntament. 

Atès que en data 2 d’agost de 2021 va finalitzar el termini de presentació d’instàncies per 
prendre part el procés selectiu. 

Vist que ha finalitzat el termini de presentació d’esmenes i/o reclamacions i l’estat de les 
candidatures a formador/a pels joves del Projecte “L’hort és de totes” ha quedat de la 
següent manera: 

CANDIDAT/A DNI 
/NIE 

Núm. 
Registre 

Situació 
DEFINITIVA 

AHMED BENALI ZAWIA ***0737** 2021/5919 ADMÈS 

ALVARO MARTINEZ 
GONZALEZ ***7815** 2021/5920 ADMÈS 

TOMAS RODRIGUEZ 
LORMAN ***4743** 2021/5921 ADMÈS 



ABDELMAJID BOLAICH 
TAOUIL ***3957** 2021/5941 ADMÈS 

MARC FERRER VERGÉS ***4029** 2021/5959 ADMÈS 

JOSE VASCONCELOS 
PIÑEIRO ***5129** 2021/5990 ADMÈS 

 

DISPOSICIONS 

1.- Aprovar la llista DEFINITIVA d’admesos i exclosos per participar en l’esmentat procés de 
selecció, amb indicació de les causes que han motivat la no admissió.  

CANDIDAT/A DNI 
/NIE 

Núm. 
Registre 

Situació 
DEFINITIVA 

AHMED BENALI ZAWIA ***0737** 2021/5919 ADMÈS 

ALVARO MARTINEZ 
GONZALEZ ***7815** 2021/5920 ADMÈS 

TOMAS RODRIGUEZ 
LORMAN ***4743** 2021/5921 ADMÈS 

ABDELMAJID BOLAICH 
TAOUIL ***3957** 2021/5941 ADMÈS 

MARC FERRER VERGÉS ***4029** 2021/5959 ADMÈS 

JOSE VASCONCELOS 
PIÑEIRO ***5129** 2021/5990 ADMÈS 

 

2.- Convocar als aspirants a l’entrevista en l’hora indicada a la graella. Es convoca els/les 
aspirants que siguin admesos de forma definitiva per a la realització de l’entrevista 
del procés de selecció:  

Data: dijous 19 d’agost de 2021 

Lloc de celebració de l’entrevista:  

 Edifici El Salt. Travessia del Teatre 2, Sallent.  

 Servei Municipal d’Ocupació. 

 

CANDIDAT/A DNI 
/NIE 

Núm. 
Registre 

Situació 
DEFINITIVA 

Hora 
entrevista 

AHMED BENALI ZAWIA ***0737** 2021/5919 ADMÈS 9:00 



ALVARO MARTINEZ 
GONZALEZ ***7815** 2021/5920 ADMÈS 9:20 

TOMAS RODRIGUEZ 
LORMAN ***4743** 2021/5921 ADMÈS 9:40 

ABDELMAJID BOLAICH 
TAOUIL ***3957** 2021/5941 ADMÈS 10:00 

MARC FERRER VERGÉS ***4029** 2021/5959 ADMÈS 10:20 

JOSE VASCONCELOS 
PIÑEIRO ***5129** 2021/5990 ADMÈS 10:40 

 

3.- 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.” 

 
Oriol Ribalta i Pineda 
L’Alcalde 
 
 
Sallent, a 12 d’agost de 2021 

http://www.sallent.cat)/
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