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ANUNCI 

 

En compliment de la resolució d’alcaldia núm. 9 de data 11 de gener de 2022 es fa 
pública l’aprovació de la llista definitiva de candidats/es admesos i exclosos per a 
participar en la selecció d’un/a tècnic/a administració especial (A1) destinat/da a Serveis 
Econòmics en règim funcionari interí (Ref. 082021/IT-FINT). 

“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 decret d’Alcaldia número 345 de data 25 d’octubre de 2021 es van aprovar 
la convocatòria i les bases per dur a terme la selecció per raons de màxima urgència 
d’un/a Tècnic/a administració especial (A1) destinat/da a Serveis Econòmics, per 
torn lliure pel sistema de concurs-oposició i amb nomenament com a funcionari interí 
(Ref. 082021/IT-FINT). 

Atès que en data 29 d’octubre de 2021 es va publicar la convocatòria i les bases íntegres 
al BOPB, a la seu electrònica (e-tauler), a la web municipal i al tauler de l’Ajuntament. 

Atès que en data 18 de novembre de 2021 va finalitzar el termini de presentació 
d’instàncies per prendre part el procés selectiu. 

Vist que en data 10 de gener de 2022, inclòs, ha finalitzat el termini de presentació 
d’esmenes i/o reclamacions. 

DISPOSICIONS 

1.- Aprovar la llista definitiva 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 
ENTRADA 

STUACIÓ 
DEFINITIVA 

CAUSA NO 
ADMISSIÓ 

MIQUEL HERNANDEZ 
VIDAL ***9553** 8261 ADMÈS -- 

EDUARD GALOBART 
CURTICHS 

***3768** 8508 ADMÈS -- 

JOAN SELGA QUINTANA ***9096** 8685 ADMÈS -- 

ENRIC CIRERA FERRER ***2197** 8652 ADMÈS -- 

OLGA DÍAZ BELMONTE 
***1577** 8674 EXCLOSA 

NO HA 
ACREDITAT 
TITULACIÓ 

MINIMA EXIGIDA 

DANIEL GONZALO BAQUE ***6716** 8770 ADMÈS -- 



MARIA ÀNGELS TRENCH 
ROCA 

***4392** 8771 ADMÈSA -- 

MARIA BUIRA MIR 
***0053** 8772 ADMÈSA -- 

 

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

 
 
 
Oriol Ribalta i Pineda 
L’Alcalde, 
 
Sallent, a 11 de gener de 2022 
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