
 
ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR.  PROVISIÓ D’UNA PLAÇA D’OPERARI  DE 
MANTENIMENT GENERAL (GRUP E) 
 
A les 9 hores del dia 18 de febrer de 2008, a l’edifici municipal de La Fassina, es constitueix el 

Tribunal Qualificador del concurs-oposició lliure per a proveir de forma indefinida una plaça de 

personal d’oficis no qualificat, assimilada al grup E, adscrita al lloc de treball d’Operari/ària de 

Manteniment General. Presideix el Tribunal, el cap del Departament de Recursos Humans, Joan Sau i 

Pagès, amb l’assistència del cap del Departament de Vies Públiques, Josep Cortés Llaó, del 

responsable de la Unitat de Serveis Josep Canela Clua, del representant de la Direcció General 

d’Administració Local Juan Zaguirre Cano, del representant de l’Escola d’Administració Pública de 

Catalunya, Joaquim Miracle Romeu, del representant del Comité d’Empresa, Daniel Armando Duque. 

Actua de secretaria Isabel Gonzalo i Dallerès, per delegació del secretari de la Corporació. 

 

De les setze persones que van sol.licitar concursar a la convocatòria, quatre no s’han presentat, una de 

les quals no es va presentar a la prova de coneixement de la llengua catalana, exigència que han 

superat les dotze restants. 

 

Comença el procés selectiu amb la prova teòrica de la fase d’oposició, restant eliminada una persona 

per no haver superat la puntuació mínima exigida. 

 

A continuació es realitza la prova pràctica, havent obtingut, els aspirants que han superat la puntuació 

mínima exigida fins ara els següents resultats: 

                                           Teòrica     Pràctica                                                Teòrica     Pràctica 

Josep Betoret Petrus,   7,6 8 

Francesc Esteve Rovira 9,6 7,1  

Daniel Fernàndez Ortigosa 8,4 6 

José Fernàndez Salguero 8 8,1  

Adrià Giménez Becerro 9,2 7 

Olímpia Gonzàlez Villena 9,6 4 

Rosa Layunta Selles 8 2 

Merino Rodriguez, Isabel 7,2 1 

Elena Munné Bruna 6,4 1 

Antonio Sànchez Vivas 7,6 5 

Alexandre Suarez Artís 8,8 9 

 

Finalment, en la fase de concurs es valoren els mèrits justificats documentalment pels aspirants que han 

superat la puntuació mínima exigida en la fase s’oposició, resultant-ne la puntuació següent per a cada 

un dels finalistes.  

 

Adrià Giménez Becerro     22,8  Josep Betoret Petrus,           16,2 

Alexandre Suarez Artís 21,55  José Fernàndez Salguero     16,10 

Francesc Esteve Rovira 20,4  Daniel Fernàndez Ortigosa  14,9 

Antonio Sànchez Vivas 18,2 
 

A la vista d’aquest resultat, i de conformitat amb les bases de la convocatòria, aquest tribunal proposa 

sigui nomenat Adrià Gimènez Becerra per ocupar, amb caràcter indefinit,  la plaça adscrita al lloc de 

treball d’Operari de Manteniment General. 

  

I sense res més a tractar s'aixeca la sessió, a les 11 del matí, de la que s'exten la present acta amb senyal 

de conformitat..  

 

El president,          La secretaria. 

 

       Els vocals, 

 

 


