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ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ 
 
 
 
A Sant Vicenç de Montalt, essent les 10:00 hores del dia 8 de setembre de 2010, es 
reuneixen les persones que s’indiquen a continuació per constituir i avaluar el procés 
selectiu per cobrir una plaça de Oficial Primera Jardineria mitjançant concurs oposició: 
 
President: Francesc Ortiz Amat, Secretari Interventor 
 
Vocals:  
 
Representant de l’Escola d’Administració Pública titular, Josep L. Muñoz Hidalgo 
 
Responsable de Brigada Municipal de l’Ajuntament de Mataró titular, Joan Ramon 
Carbonell Angelats 
 
Oficial encarregat de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, Francesc Calderon 
Mármol 
 
Secretària :  Sra. M Rosa Travesa Miquel, administrativa de l’Àrea de Recursos 
Humans 
 
També hi assisteix com a convidat: 
 
Representant dels Treballadors: 
Titular: Antoni Juan Pla 
 
Es declara constituïda la comissió amb presència de la unanimitat dels seus membres. 
 
Es constata que un dels aspirants, el senyor Josep Maria Dorda Pastor, per motius 
personals ha presentat la renúncia a participar en el procés selectiu. 
 
Es presenten avui al procés selectiu els senyors: 
 
Robert Fugarolas Gomez 
Jaume Tomàs Claramunt 
 
Es procedeix a la celebració de l’entrevista personal dels dos aspirants restants i es 
valoraran els mèrits dels aspirants que superin el procés selectiu. 

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

El Tribunal considera que tots dos aspirants han superat satisfactòriament l’entrevista i 
se’ls concedeix la puntuació màxima. 
 
En la Fase valoració dels mèrits al·legats , 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. 
 
 
El resultat final del procés selectiu és el següent: 
 
Robert Fugarolas Gomez 
 
Teòrica:  6,8 
Pràctica: 16 
Entrevista: 2 
Mèrits:  2  
 
Total:  27,80 punts 
 
Jaume Tomàs Claramunt 
 
Teòrica: 6,3 
Pràctica: 15,25 
Entrevista: 2 
Mèrits:  2,8 
 
Total:  27,35 punts 
 
 
 
Tots els resultats es penjaran oportunament en la pàgina web municipal 
www.svmontalt.cat i a la cartellera d’entrada del l’Ajuntament. 
 
Per tant, el Tribunal de Valoració proposa al senyor Alcalde President que nomeni com 
a OFICIAL PRIMERA JARDINER el senyor Robert Fugarolas Gomez, per haver estat 
la persona que ha obtingut major puntuació en el procés selectiu. 
 
Essent les 11:20 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 


