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DECRET 

 

S’ha celebrat 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 mitjançant anunci publicat al BOP núm. 144 

de 17 de juny de 2010. 

 

Amb posterioritat al procés, s’ha tingut coneixement d’una relació de parentiu 

de segon grau d’afinitat entre el senyor Francesc Calderon Màrmol, vocal del 

Tribunal de qualificació i la persona guanyadora del concurs oposició.  

 

L'abstenció i recusació dels membres dels òrgans de selecció, dels seus 
col·laboradors i assessors, s'haurà d'ajustar al que preveuen els art. 28 i 29 de 
la Llei 30/92 del Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú. Aquests 
articles es transcriuen a continuació: 

Artículo 28. Abstención. 

1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den 
algunas de las circunstancias señaladas en el número siguiente de este artículo se 
abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, 
quien resolverá lo procedente. 

2. Son motivos de abstención los siguientes: 

A) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera 
influir la de aquél ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión 
litigiosa pendiente con algún interesado. 

B) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del 
segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o 
sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios 
que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar 
asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. 

C) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en 
el apartado anterior. 

D) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se 
trate. 

E) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el 
asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y 
en cualquier circunstancia o lugar. 



 

3. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los 
que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, la invalidez de los actos 
en que hayan intervenido. 

4. Los órganos superiores podrán ordenar a las personas en quienes se dé alguna de las 
circunstancias señaladas que se abstengan de toda intervención en el expediente. 

5. La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad. 

 

Per tant, a instància dels representants dels treballadors i per acord de l’Equip 

de Govern, en ares de defensa de la transparència en la tramitació de tots i 

cadascun dels expedients municipals,  

 

RESOLC 

 

PRIMER. 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.  

 

SEGON. Fixar un nou tribunal qualificador per a la valoració de la prova 

pràctica del 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: 

 

President:  Francesc Ortiz Amat, secretari de la Corporació 
Suplent: Antoni Fajardo Graupera, TAG d’Urbanisme 
 
Secretària:  Cristina Marín Carcassona, TAG de Secretaria  
Suplent: Maria Rosa Travesa Miquel, Administrativa Recursos Humans  
 
Vocals:  
 
Representant de l’Escola d’Administració Pública titular, Elena Maria Serano 
Hinojosa 
Representant de l’Escola d’Administració Pública suplent, Isabel Serra Miralda 



 

 
Responsable de Brigada Municipal de l’Ajuntament de Mataró titular, Humbert 
Batlles Pi  
Responsable de Brigada Municipal de l’Ajuntament de Mataró suplent, Joan 
Ramon Carbonell Angelats 
 
Responsable titular i suplent designats per la Diputació de Barcelona. 

 

No fixar el dia de la prova fins a la designació per part de la Diputació de 

Barcelona dels membres del tribunal. Un cop designats, caldrà el seu 

nomenament per part de l’Alcaldia i la seva publicació, als efectes de la 

possible recusació. Qualsevol altre membre del tribunal, pot ser també recusat, 

d’acord amb els articles de la Llei de Procediment anteriorment transcrits. 

 

TERCER. Només es podran presentar a la prova pràctica aquells aspirants que 

ja la van celebrar el passat dia 7 de setembre de 2010 i que es llisten tot seguit: 

 

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 

Josep Fane Ripoll 38783395J 

Josep Maria Dorda Pastor 77606745F 

 

 

 

QUART. Retrotraure també el nomenament del guanyador del concurs oposició 
com a operari de la Brigada Municipal com a personal laboral fix, el qual restarà 



 

en situació d’interinitat, per la qual cosa, en el cas que una persona diferent 
guanyi el concurs oposició, la persona que ocupa la plaça de forma interina, 
perdria el seu lloc de treball de forma immediata. 

CINQUÈ. Fer pública la present resolució a la pàgina web municipal i al tauler 
d’anuncis de la Corporació. 

 

Ho mana i signa l´Alcalde-President , a Sant Vicenç de Montalt, a 30 de 

setembre de  2010.    

  

L´Alcalde       Davant meu, 

        El secretari 

 


