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ANUNCI 

 

 

Es fa públic el decret d’Alcaldia número 271 de data 19 d’agost de 2021 pel qual 
s’aproven els resultats de 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): 

 

 “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 el dia 19 d’agost de 2021 s’ha realitzat el procés de selecció per tal de 
contractar per raons de màxima urgència 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) i posterior creació d’una borsa de treball de caràcter temporal 
per a possibles substitucions del mateix per al desenvolupament de les funcions que 
s’especifiquen les bases; i elevats a aquesta Presidència els resultats obtinguts: 
 
Relació de Candidats ADMESOS: 
 
 
 

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 

 
 
 



 

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

 

Relació de Candidats PRESENTATS A L’ENTREVISTA: 
 
PUNTUACIÓ ENTREVISTA (Màxim 10 punts):  
 

CANDIDAT/A DNI /NIE 

ALVARO MARTINEZ GONZALEZ ***7815** 

TOMAS RODRIGUEZ LORMAN ***4743** 

ABDELMAJID BOLAICH TAOUIL ***3957** 

MARC FERRER VERGÉS ***4029** 

JOSE VASCONCELOS PIÑEIRO ***5129** 

 
 
Relació dels RESULTATS de l’ENTREVISTA. Màxim 10 punts 
 
 

CANDIDAT/A DNI /NIE PUNTUACIÓ 

ALVARO MARTINEZ GONZALEZ ***7815** 3,05 

TOMAS RODRIGUEZ LORMAN ***4743** 1,90 

ABDELMAJID BOLAICH TAOUIL ***3957** 

Exclòs per manca de 
documentació requerida 

per portar el dia de 
l’entrevista. 

MARC FERRER VERGÉS ***4029** 7,75 

JOSE VASCONCELOS PIÑEIRO ***5129** 5,5 

 
 
A la vista dels resultats obtinguts es relacionen els resultats finals, per ordre de puntuació: 
 

CANDIDAT/A DNI /NIE PUNTUACIÓ 
MARC FERRER VERGÉS ***4029** 7,75 

JOSÉ VASCONCELOS PIÑEIRO ***5129** 5,5 

ALVARO MARTINEZ GONZALEZ ***7815** 3,05 

TOMAS RODRIGUEZ LORMAN ***4743** 1,90 



 

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

 

 
 

DISPOSICIONS 

 
1.- Aprovar els resultats del procés selectiu que el Tribunal qualificador del procés ha 

elevat a aquesta Presidència i que són els següents: 
 
 

CANDIDAT/A DNI /NIE PUNTUACIÓ 

MARC FERRER VERGÉS ***4029** 7,75 

JOSÉ VASCONCELOS PIÑEIRO ***5129** 5,5 

ALVARO MARTINEZ GONZALEZ ***7815** 3,05 

TOMAS RODRIGUEZ LORMAN ***4743** 1,90 

 
 
2.- Acordar, tal i com consta a la Base Novena, que “el primer dels candidats/es amb 

major puntuació serà proposat/da per ser contractat/ada”, essent aquest/a el/la 
Sr. Marc Ferrer Vergés.  
 

3.- Aprovar la borsa de treball, tal i com disposa la Base Novena, que es configura amb 
la relació de persones que han superat el procés de selecció per ordre de 
puntuació que seran cridades per aquesta mateix ordre per futurs nomenaments 
per suplències o substitucions en cas que sigui necessari el seu relleu. 

4.- Publicar la present resolució a la pàgina web (e-tauler) i a l’apartat Ofertes de feina 
 així com al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.”  

 

 

Sílvia Tardà Serrano 

L’Alcaldessa acctal. 

 

Sallent, a 19 d’agost de 2021 
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