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ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ 
 
 
 
A Sant Vicenç de Montalt, essent les 9:10 hores del dia 3 de setembre de 2010, es 
reuneixen les persones que s’indiquen a continuació per constituir i avaluar el procés 
selectiu per cobrir una plaça d’operari mitjançant concurs oposició: 
 
President: Francesc Ortiz Amat, Secretari interventor  
 
Vocals:  
 
Representant de l’Escola d’Administració Pública, Isabel Serra Miralda 
 
Responsable de Brigada Municipal de l’Ajuntament de Mataró, Humbert Batlles Pi  
 
Oficial encarregat de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, Francesc Calderon 
Mármol 
 
Secretària :  Cristina Marín Carcassona, TAG de Secretaria de l’Ajuntament 
 
També hi assisteix com a convidat: 
 
Representant dels Treballadors: 
Titular: Peter Willi Fritsch 
 
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: 
 
Nom i cognoms  DNI 

Jose  Antonio Peña Alfonso 38825395S 

Carles Cabeza Ruiz 46569827W 

Fabian Piera Juan 38823840R 

Miguel Angel Vazquez Castillo 43431507D 

Javier Vazquez Iglesias 77608584Y 

Jose Abellan Martinez 31215816D 

David Palomo Colomé 38844190L 

Jorge Sola Raich 43501157S 

Enric Nieto Iglesias 38864966A 

Jaume Tomas Arias 37676600R 

Jordi Manuel Milan Garcia 46692215F 

Santiago Pons Vivancos 46322918K 

Abel Lora Fernandez 46719823S 

Josep Fane Ripoll 38783395J 

Josep Maria Dorda Pastor 77606745F 



 

 
Es constata que tots els presentats van ser declarats admesos per Decret de l’Alcaldia 
de data 4 d’agost 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. 

Fase oposició:  

Primer exercici : de caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix en la realització d'una 
prova específica de coneixements de llengua catalana, de nivell A elemental, 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 A elemental, o superior, o equivalent o bé els qui hagin superat amb èxit 
la prova de nivell de català equivalent o superior en processos selectius d’aquesta 
Corporació de la mateixa Oferta Pública d’Ocupació. 

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

 
Essent les 10:00 hores, finalitza la prova que ha tingut una durada de 00:50 minuts. 
 
Seguidament es detallen els resultats dels aspirants que han hagut de realitzar la 
prova específica de coneixements de llengua catalana: 

  
 Prova Català 

Jose Abellan Martinez APTE 

Jorge Sola Raich APTE 

Santiago Pons Vivancos APTE 

Segon exercici : Exercici escrit que consisteix en una bateria de preguntes tipus test 
del temari que es transcriu com annex. Aquest exercici puntuarà de 0 a 10 i quedaran 
eliminats els aspirants que no obtinguin un mínim de 5 punts.  

S’atorga un temps d’una hora màxima per a la seva realització. 

 

 

 



 

RESULTATS PER ORDRE DESCENDENT DE PUNTUACIÓ 

Javier Vazquez Iglesias 9 

David Palomo Colomé 9 

Jose  Antonio Peña Alfonso 8,5 

Santiago Pons Vivancos 8,5 

Josep Maria Dorda Pastor 8,5 

Fabian Piera Juan 8 

Miguel Angel Vazquez Castillo 8 

Jose Abellan Martinez 8 

Jorge Sola Raich 7,5 

Jaume Tomas Arias 7,5 

Josep Fane Ripoll 7,5 

Carles Cabeza Ruiz 7 

Enric Nieto Iglesias 7 

Jordi Manuel Milan Garcia 6,5 

Abel Lora Fernandez 4,5 

 
Per tant, el senyor Abel Lora Fernandez ha estat declarat NO APTE. 
 
Tots els resultats es penjaran oportunament en la pàgina web municipal 
www.svmontalt.cat i a la cartellera d’entrada del l’Ajuntament. 
 
En aquest mateix acte es comunica a tots els aspirants que la realització de la prova 
pràctica i l’entrevista personal es celebrarà dimarts dia 7 de setembre de 2010. Es 
convoca a tots els aspirants que hagin superat les anteriors proves perquè estiguin 
davant la porta de l’Ajuntament el dimarts dia 7 de setembre de 2010 a les 9:00 hores. 
 
Essent les 12:00 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 


