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ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ 
 
 
 
A Sant Vicenç de Montalt, essent les 9:00 hores del dia 26 d’octubre 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:  
 
Sra. Isabel Serra Miralda, Representant de l’Escola d’Administració Pública. 
 
Sr. Humbert Batlles Pi, Responsable de Brigada Municipal de l’Ajuntament de Mataró. 
 
Sr. Manuel Orbegozo Arruti, a proposta de la Diputació de Barcelona. 
 
 
Secretària :  Sra. Maria Rosa Travesa Miquel, funcionària de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt. 
 
També hi assisteixen com a convidats: 
 
Representant dels Treballadors: 
Sr. Antoni Juan Pla 
 
Expert en soldadura:  
Sr. Joan Terradas Sanitjas 
 
 
 
Es declara constituïda la comissió amb presència de la unanimitat dels seus membres 
per a la repetició de la prova pràctica del procés selectiu de referència, d’acord amb el 
Decret de l’Alcaldia de data 30 de setembre de 2010. 
 
S’han presentat al  procés selectiu les persones que tot segui es detalla: 
 
Jose  Antonio Peña Alfonso 

Fabian Piera Juan 

David Palomo Colomé 

Jorge Sola Raich 
 
Enric Nieto Iglesias 
 
Jordi Manuel Milan Garcia 



 

 
Santiago Pons Vivancos 
Josep Fané Ripoll 

Josep Maria Dorda Pastor 

 

Es tracta de les persones que van superar satisfactòriament el primer i segon exercicis 
que eren eliminatoris i van ser convocats per notificació del Decret de l’Alcaldia de data 
7 d’octubre de 2010.  

Consisteix en la celebració del tercer exercici: de caràcter obligatori i eliminatori. 
Consisteix en la valoració de les capacitats i aptituds dels candidats, mitjançant el 
plantejament d’un exercici pràctic relacionat amb les funcions de la plaça que es 
convoca i que es concreta en 1) Extreure el pinyó de tracció de segadora mecànica; 2) 
Esmolar cadena de motoserra 3) Realitzar dues soldadures elèctriques. 

Els criteris que s’han tingut en compte per a la valoració dels aspirants són:  

Utilització obligatòria dels EPIS. En cas de no col·locar-se els equips de protecció 
individuals i que hi hagués perill de seguretat en més de dues ocasions, es tindrà per 
eliminat l’aspirant. 

El Tribunal té en compte la destresa i habilitat en la utilització de les eines per a la 
celebració de les proves i finalment, el resultat del treball un cop realitzada cada 
pràctica. 

Aquest exercici puntuarà de 0 a 30 i quedaran eliminats els aspirants que no obtinguin 
un mínim de 15 punts.  

Celebrades les proves, els resultats són els següents: 
 

Santiago Pons Vivancos 24 

Fabian Piera Juan NO APTE 

Josep Fane Ripoll NO APTE 

Jose  Antonio Peña Alfonso NO APTE 

David Palomo Colomé NO APTE 

Jorge Sola Raich NO APTE 

Josep Maria Dorda Pastor NO APTE 



 

Jordi Manuel Milan Garcia NO APTE 

Enric Nieto Iglesias 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. 
 
 
 
L’únic aspirant que ha superat la pràctica serà convocat oportunament per a la 
celebració de l’entrevista personal, d’acord amb les Bases Específiques que han regit 
la convocatòria. 
 
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 
 


