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ANUNCI 

 
 
 
En relació amb el procés selectiu per cobrir en propietat una plaça de tècnic 
mig en règim laboral, grup de classificació A2, per la Residència municipal 
vacant a la plantilla de personal laboral i inclosa a l’Oferta pública de l’any 2020 
mitjançant el sistema de concurs i entrevista; es fa públic que per resolució 
d’alcaldia núm. 411 de data 20 de desembre de 2021 s’han aprovat els 
resultats del procés de selecció tal i com es transcriu a continuació: 

“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, d’acord amb les previsions de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2020 
d’aquest Ajuntament, hi ha vacant una plaça de tècnic mig en règim laboral, grup de 
classificació A2 per ser coberta en propietat. 

Atès que en sessió de Junta de Govern Local de data 20 de juliol de 2021 es van 
aprovar les bases i la convocatòria que han de regir el procés selectiu d’un/a Tècnic 
mig com a personal laboral fix amb adscripció provisional al lloc de treball de Direcció 
de la residència. 

Atès que en data 16 d’agost 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 6 de setembre de 2021 va finalitzar el termini de presentació 
d’instàncies per prendre part el procés selectiu. 

Atès que el dia 17 de desembre de 2021 s’ha realitzat el procés de selecció i elevats a 
aquesta Presidència els resultats obtinguts: 

 
ADMESOS 

    NOM D.N.I./N.IE REG.ENTRADA SITUACIÓ 
        
        
MARIA ROSA IGUAL 
AROCA ***9017** 2021/6516 ADMESA 
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EXCLOSOS: Cap 

L’aspirant acredita tenir coneixements de la llengua catalana de nivel C. Per tant no 
procedeix realizar cap prova específica. 

CONCURS DE MÈRITS. Màxim 21 punts 

      NOM SERV.PRESTATS  SERV.PRESTATS TITOLS CURSOS RELAC. TOTAL 

  
FUNCIONS 
DIRECCIÓ 

EMPRESA 
PRIVADA.DIRECCIÓ UNIVERSITARIS LLOC TREBALL PUNTS 

            

Ma.Rosa Igual Aroca 6 4 1 4,8 15,8 

       
ENTREVISTA. Màxim 7 punts, no eliminatòria.      
   
Cal esmentar que la resposta corresponent a la pregunta 4.1 s’ha d’invertir la B 
correspon a la C, i la C correspon a la B 
 

  NOM PUNTUACIÓ 
    
    
MARIA ROSA IGUAL 
AROCA 7 PUNTS 
    

   
RESULTAT FINAL   

    NOM PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ 
  MERITS ENTREVISTA TOTAL 
        
MARIA ROSA IGUAL 
AROCA 15,8 PUNTS 7 PUNTS 22,8 PUNTS 
        

 
 

DISPOSICIONS 
 
1.- Aprovar els resultats del procés selectiu que permet contractar en règim laboral fix 

a jornada completa com a tècnic mig (A2) com a personal laboral fix amb 
adscripció provisional al lloc de treball de Direcció de la residència ateses les 
puntuacions següents: 
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    NOM PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ 
  MERITS ENTREVISTA TOTAL 
        
MARIA ROSA IGUAL 
AROCA 15,8 PUNTS 7 PUNTS 22,8 PUNTS 
        
 
 

2.- Publicar la present resolució a la pàgina web així com al taulell d’anuncis de 
 l’Ajuntament.” 

 

Oriol Ribalta i Pineda 
L’Alcalde, 
 
 

 

Sallent,  27 de desembre de 2021 
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