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ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ 
 
 
 
A Sant Vicenç de Montalt, essent les 11:00 hores del dia 9 de setembre de 2010, es 
reuneixen les persones que s’indiquen a continuació per 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. 
 
A la vista de les al·legacions presentades per part del senyor Jaume Tomàs 
Claramunt, en data d’avui, en relació al procés selectiu per a la provisió d’un oficial 
primera jardiner, cal procedir a la seva revisió. 
 
Una vegada examinats tots i cadascun dels resultats, se’n desprèn que el senyor 
Jaume Tomàs Claramunt ha estat valorat de forma correcta, no obstant, s’ha detectat 
un error material al sumatori de l’acta anterior, per la qual cosa la puntuació final suma 
exactament 26,35 punts. 
 
Així mateix, s’ha procedit a la comprovació de tota la puntuació del senyor Robert 
Fugarolas Gómez i s’ha detectat algun desajust. 
 
A la prova pràctica, amb motiu d’un error de càlcul, el senyor Fugarolas ha obtingut 
una puntuació de 0,5 punts superior amb un resultat de 16,5. Tanmateix, s’ha avaluat 
els mèrits al·legats i el Tribunal ha decidit revisar la puntuació del senyor Fugarolas i 
donar-li una puntuació de 0,5 punts. Per tant, la seva puntuació final és de 25,80 
punts. 
 



 

Per tal de donar transparència al procediment es publicaran a la pàgina web municipal 
a més de les actes emeses per aquest Tribunal, les puntuacions detallades a totes i 
cadascuna de les proves pràctiques. 
 
El resum de la puntuació final dels dos finalistes és la següent: 
 
Jaume Tomàs Claramunt 
 
Teòrica: 6,3 
Pràctica: 15,25 
Entrevista: 2 
Mèrits:  2,8 
 
Total:  26,35 punts 
 
Robert Fugarolas Gómez 
 
Teòrica:  6,8 
Pràctica: 16,5 
Entrevista: 2 
Mèrits:  0,5 
 
Total:  25,80 punts 
 
 
 
Per tant, el Tribunal de Valoració rectifica la seva anterior proposa al senyor Alcalde 
President per tal que nomeni com a OFICIAL PRIMERA JARDINER al senyor Jaume 
Tomàs Claramunt, 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 


