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DECRET 

 

Per Decret de l’Alcaldia de data 30 de setembre de 2010 es va retrotraure el procés 

selectiu mitjançant concurs oposició per proveir una plaça laboral d’operari de la 

Plantilla de Sant Vicenç de Montalt, inclosa en l’oferta publica d’ocupació de 2009, fins 

a la celebració de la prova pràctica, la qual caldrà tornar a repetir, sense la presència 

del senyor Francesc Calderon Màrmol en el tribunal.  

 

El mateix Decret va fixar un nou tribunal qualificador per a la valoració de la prova 

pràctica del procés selectiu. Com a membre vocal del tribunal calia nomenar un 

representant de la Diputació de Barcelona titular així com un suplent. 

 

La Diputació de Barcelona a petició de l’Ajuntament ha designat les següents persones 

per tal de formar part del Tribunal de Valoració de de la prova pràctica del procés 

selectiu: 

 

Vocal titular: Juan Manuel Orbegozo Arruti, funcionari, tècnic superior adscrit al Servei 

d'Assistència a l'Organització Municipal. Tècnic assessor en organització i selecció.  

  

Vocal suplent: Maria Riambau Moller, funcionària, tècnica superior adscrita al Servei 

d'Assistència a l'Organització Municipal, Tècnica assessora en prevenció de riscos 

laborals.  

 

Per tant,  

 

RESOLC 

 

Primer. Nomenar els següents representants de la Diputació de Barcelona com a 

membres titular i suplent del Tribunal de Valoració del procés selectiu per a la provisió 

d’una plaça d’operari de la Brigada Municipal, mitjançant concurs oposició: 

 

Vocal titular: Juan Manuel Orbegozo Arruti, funcionari, tècnic superior adscrit al Servei 

d'Assistència a l'Organització Municipal. Tècnic assessor en organització i selecció.  



 

 

Vocal suplent: Maria Riambau Moller, funcionària, tècnica superior adscrita al Servei 

d'Assistència a l'Organització Municipal, Tècnica assessora en prevenció de riscos 

laborals.  

 

Segon. Fixar el proper dia 19 d’octubre de 2010 com a data per a la celebració de la 
prova pràctica a la Nau de la Brigada Municipal amb els següents horaris assignats per 
ordre alfabètic del nom dels aspirants: 

Abellan Martinez, Jose 9:00 

Cabeza Ruiz, Carles 9:20 

Dorda Pastor, Josep Maria 9:40 

Fané Ripoll, Josep 10:00 

Milan Garcia, Jordi Manuel 10:20 

Nieto Iglesias, Enric 10:40 

Palomo Colomé, David 11:00 

Peña Alfonso, Jose Antonio 11:20 

Piera Juan, Fabian 11:40 

Pons Vivancos, Santiago 12:00 

Solà Raich, Jorge 12:20 

Tomas Arias, Jaume 12:40 

Vazquez Castillo, Miguel Angel 13:00 

Vazquez Iglesias, Javier 13:20 

 

Tercer. Fer pública la present resolució a la pàgina web municipal i al tauler d’anuncis 
de la Corporació i notificar-lo als aspirants esmentats. 

Sant Vicenç de Montalt, 7 d’octubre de 2010 

 
L’alcalde       Davant meu, 
       El secretari interventor, 
 


