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ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ 
 
 
 
A Sant Vicenç de Montalt, essent les 9:00 hores del dia 5 de febrer de 2010, es 
reuneixen les persones que s’indiquen a continuació per constituir i avaluar el procés 
selectiu per cobrir una plaça de Oficial Encarregat mitjançant concurs oposició: 
 
President :  Sr. Francesc Ortiz i Amat, Secretari interventor 
 
Vocals:  
 
Sr. Lluís Lucea Rossell, com a representant de l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya. 
 
Sr. Joan Campmajó i Sebastià: cap del servei de Manteniment i Serveis de 
l’Ajuntament de Mataró. 

Sra.Cristina Marín Carcassona, TAG de Secretaria de l’Ajuntament 
 
Secretària :  Sra. M Rosa Travesa Miquel, administrativa de l’Àrea de Recursos 
Humans 
 
També hi assisteix com a convidat: 
 
Representant dels Treballadors: 
Titular: Francisco Javier Garcia Aguilar 
 
Es declara constituïda la comissió amb presència de la unanimitat dels seus membres. 
 
S’han presentat al  procés selectiu les persones que tot segui es detalla: 
 
Peralbo Justicia, Francesc Xavier  45544837-F 
Calderon Màrmol Francesc   38786949-W 
Soler Pares David   36531861-H 
Rubin Otero Manuel   46543632-G 
Osuna Peirenboch Francesc  77608376-M 
Mas Artigas Jordi   38794434-N 
 
 
Es constata que tots els presentats van ser declarats admesos per Decret de l’Alcaldia 
de data 15 de gener de 2010. 
 

Per tant, d’acord amb les Bases Generals reguladores dels processos selectius que 
regeixen les convocatòries públiques per proveir places incloses a les corresponents 
ofertes públiques d’ocupació de Sant Vicenç de Montalt, aprovades per Decret de 
l’Alcaldia de data 12 de novembre de 2008, caldrà superar la fase d’oposició, valorar 
els mèrits al·legats en la fase de concurs i superar l’entrevista personal així com el 
període de pràctiques establert. 



 

Essent les 9:10 hores, es presenta un nou aspirant, el qual és admès a les proves: 
 
Supervia Barcelona Joaquin  35099899J 

Fase oposició:  

Primer exercici : de caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix en la realització d'una 
prova específica de coneixements de llengua catalana, de nivell de suficiència de 
català, tant en l'expressió oral com en l'escrita, i si escau, en la realització d'una 
entrevista amb un expert. Quedaran exempts d'aquest exercici tots els aspirants que 
presentin la corresponent certificació de suficiència de català, nivell B, o superior, o 
equivalent.  

Els aspirants que han presentat la corresponent certificació de suficiència de català, 
nivell B, o superior, o equivalent, no han de superar aquesta prova i són declarats 
APTES. Són els següents: 

Peralbo Justicia Francesc Xavier 
Soler Pares David 
 
Essent les 9:40 hores, finalitza la prova que ha tingut una durada de 00:30 minuts. 
 
Seguidament es detallen els resultats dels aspirants que han hagut de realitzar la 
prova específica de coneixements de llengua catalana: 

  
 Prova Català 

Calderon Màrmol Francesc  APTE 

Rubin Otero Manuel NO APTE 

Osuna Peirenboch Francesc APTE 

Supervia Barcelona Joaquin NO APTE 

Mas Artigas Jordi NO APTE 

Segon exercici : de caràcter obligatori i eliminatori. Exercici escrit que consistirà en el 
plantejament d’un supòsit pràctic relacionat amb el temari que es transcriu com annex. 
El Tribunal podrà sol·licitar de l'opositor tots els aclariments que consideri adients per 
resoldre les qüestions que es puguin plantejar. Aquest exercici puntuarà de 0 a 30 i 
quedaran eliminats els aspirants que no obtinguin un mínim de 15 punts.  

RESULTATS 

 2n. Exercici 

Peralbo Justicia Francesc Xavier 12 

Calderon Màrmol Francesc  21 

Soler Pares David 8 

Osuna Peirenboch Francesc 17 



 

 

 

Entrevista personal 

De caràcter obligatori i no eliminatori. Consistirà en una entrevista que efectuarà el 
tribunal individualitzada als aspirants que hagin superat els dos primers exercicis, i 
com a resultat d'aquesta es puntuarà de 0 a 2 punts.  

De l’entrevista se’n desprèn el següent resultat: 
 
 Entrevista 

Calderon Màrmol Francesc  2 

Osuna Peirenboch Francesc 2 

 
 
En la fase de valoració dels mèrits , s’estarà a allò establert al punt 8.5 de les Bases 
Generals reguladores dels processos selectius que regeixen les convocatòries 
públiques per proveir places incloses a les corresponents ofertes públiques d’ocupació 
de Sant Vicenç de Montalt.  
 
Els resultats són els següents: 
 

  

Calderon 
Marmol 

Francesc  

Osuna 
Peirenboch 
Francesc 

Formacio reglada     

Complementària. 1,00 2,30 

total formacio 1,00 2,30 

Experiència professional 3,00 1,50 

Total 4,00 3,80 

 
El resultat final del procés selectiu és el següent: 
 
 Prova Català 2n Exercici Entrevista Mèrits Total 

Calderon Màrmol Francesc  APTE 21,00 2,00 4,00 27,00 

Osuna Peirenboch Francesc APTE 17,00 2,00 3,80 22,80 

Peralbo Justicia, Francisco Javier APTE 12,00     12,00 

Soler Pares, David APTE 8,00     8,00 

 
Per tant, la Comissió de Valoració proposa a l’òrgan competent el nomenament del 
senyor Francesc Calderon Màrmol com a Oficial Encarregat. 
 



 

Tots els resultats es penjaran oportunament en la pàgina web municipal 
www.svmontalt.cat 
 
Essent les 14:00 hores, es dóna per finalitzat aquest acte del qual s’estén la present 
Acta que signen amb mi tots els assistents. DONO FE. 
 
EL PRESIDENT 
 
 
 
 
 
ELS VOCALS 
 
 
 
 
 
 
LA SECRETÀRIA 
 
 
 


