
 
 
ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR.  PROVISIÓ INDEFINIDA D’UNA PLAÇA DE 
CAP DE GRUP DE SERVEIS (ASSIMILADA GRUP C-2) 
 

 

A les 9 hores del dia 15 de desembre de 2008, a la sala Pau Boada de l’Ajuntament, es 

constitueix el Tribunal Qualificador del concurs de mèrits lliure per a proveir de forma 

indefinida una plaça adscrita al lloc de treball de Cap de Grup de Serveis, assimilada al grup 

C2.  Presideix el Tribunal el cap del departament de Recursos Humans, Joan Sau i Pagès, amb 

l’assistència del cap del departament de la Via Pública, Josep Cortés Llaó, del representant de 

la Direcció General d’Administració Local Juan Zaguirre Cano, de la representant de l’Escola 

d’Administració Pública de Catalunya, Olivia Ortiz Ortega, del representant del Comité 

d’Empresa, Jaume Armengol Martí. Actua de secretaria Isabel Gonzalo i Dallerès, per 

delegació del secretari de la Corporació. 

 

Dels vuit concursants admesos que s’han presentat a la convocatòria, sis havien justificat 

posseir els coneixements de català exigits, havent resultat una persona apta i una altra no apta 

en les proves efectuades pel Servei Local de Català. 

 

Es va procedir a efectuar la valoració dels mèrits justificats documentalment pels set 

aspirants, de conformitat amb la taula establerta en les bases de la convocatòria, resultant la 

puntuació que reflexa el llistat annex i fent constar que la persona que ha obtingut la màxima 

puntuació ha estat el senyor Fernando Hernàndez Hervàs, amb un total de 10.75 punts. 

 

Per la qual cosa, i de conformitat amb les bases de la convocatòria, aquest tribunal proposa 

sigui nomenat per a proveir de forma indefinida la plaça adscrita al lloc de treball de Cap de 

Grup de Serveis, el senyor Fernando Hernàndez Hervàs.  

 

I sense res més a tractar s'aixeca la sessió, a les 9.45 hores, de la que s'exten la present acta amb 

senyal de conformitat..  

 

El president,             La secretaria. 

 

 

 

          Els vocals, 

 

 

 

 

 

 

 


