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ANUNCI 
  
 
 
En compliment de la resolució d’alcaldia núm. 161 de data 4 de maig de 2022 
d’aprovació de la llista definitiva de candidats/es admesos i exclosos 
participar en la selecció per proveir per comissió de serveis del lloc de treball de 
Responsable operatiu dels Serveis Econòmics vinculat a una plaça de 
l’Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica, TÈCNIC/A SUPERIOR 
(A1) (Ref. 032022/SE-CS): 

“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 12 d’abril de 2022 la Junta de Govern Local va aprovar els criteris i la 
convocatòria que han de regir la selecció per dur a terme la provisió per comissió de 
serveis  del lloc de treball de Responsable operatiu pels Serveis Econòmics vinculat 
a una plaça de l’Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica, TÈCNIC/A 
SUPERIOR (grup A, subgrup A1). 

Atès que en data 3 de maig de 2022 va finalitzar el termini de presentació d’instàncies 
per prendre part el procés selectiu. 

Atès que les candidatures presentades no requereixen esmenes a la seva 
documentació i es pot donar per definitiva la llista de candidatures admeses i excloses. 

DISPOSICIONS 

1.- Aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos per participar en l’esmentat 
procés de selecció: 

 

NOM I COGNOMS 

NÚM. 
REGISTRE 
ENTRADA 

 
ALBERT VILAJOANA E. 2022/3119 

 

2.- Així mateix s’aprova la relació de membres que han de formar part l’Òrgan de 
valoració i que queden convocats/des per a la Constitució i valoració d’acord als 
Criteris aprovats a les 10.30 dijous 5 de maig de 2022 a l’Ajuntament de Sallent: 

PRESIDENT/A: 
Sra. Assumpta Vila Plana. Tècnica superior. Ajuntament de Sallent.  
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VOCALS:  
Sr. Josep Fernandes Rodríguez. Tècnic superior. Secretari interventor 
accidental. Ajuntament de Sallent. 
 
Sr. Jordi Codina Sala. Interventor accidental. Ajuntament de Súria 
 
Suplents a tots els anteriors: 
Sra. Núria Creus Rodoreda. Tècnica jurídica. Ajuntament de Sallent. 
 
 
SECRETARI/ÀRIA: 
Titular: Sra. Aida Purtí Tapia. Tècnica de RRHH. Ajuntament de Sallent. 

Suplent: Sra. Conchi Morales Fernández. Tècnica de RRHH. Ajuntament de 
Sallent. 

Es convoca també al Delegat del personal funcionari, qui podrà assistir amb 
veu però sense vot. 

3.- Fer pública la present llista al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web de la 
Corporació: www.sallent.cat > Apartat Ofertes de feina. 

4.- Fer saber 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.” 

Es fa saber als interessats/a des que contra aquesta resolució, que posa fi a la via 
administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia hàbil següent al de la seva publicació. 

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del primer dia hàbil 
següent al de la seva publicació. 

 
Oriol Ribalta Pineda 
L’Alcalde.  
 
 
 
Sallent, 4 de maig de 2022. 
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