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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DEL
PROCEDIMENT D’URGÈNCIA PER A LA DESIGNACIÓ EN
COMISSIÓ DE SERVEIS DE LA PERSONA A PROPOSAR A LA
DGAL PER OCUPAR EL LLOC DE TREBALL D’INTERVENCIÓ
En data 10 de setembre de 2021, a les 09:00 hores del matí es reuneix a la Casa de
Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat la Comissió de Valoració, que queda
constituït de la forma següent:
President/a:
Titular:
Vicenç Tur Martí, Secretari de la Corporació
Vocals:
Titular:
Titular:

Francesc Sancho Cano, Cap d’Àrea de Serveis a les Persones
Manel Hita Ramírez, Cap del departament de Recursos Humans

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de
l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica.htm). Utilitzi el "Codi per a la validació" que
apareix a la capçalera.

El/la Sr/a. President/a declara obert l’acte, d’acord amb el que disposen les bases
generals i específiques que regeixen el procés selectiu.
Les persones aspirants presentades que reuneixen els requisits de la convocatòria són
les que es relacionen a continuació.
Cognoms i nom
GARCÍA FERRER, SERGI

Seguidament es procedeix a avaluar les condicions d’idoneïtat de l’aspirant d’acord amb
els mèrits presentats per l’aspirant i amb els criteris següents:
A) Estudis i Formació Específica:
- L’aspirant disposa de les titulacions de Llicenciat en Economia i Diplomat en ciències
empresarials.
- També ha cursat un Postgrau en Auditoria Pública i un altre en Gestió i Dret Local.
- Pel que fa a les activitats formatives, l’aspirant ha realitzat diversos cursos organitzats
pel Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers, vinculats directament amb les funcions
pròpies d’aquests cossos nacionals, complementats per altres activitats formatives
vinculades a l’àmbit d’hisenda i administració pública, impartits per l’Escola
d’Administració Pública, la Diputació de Barcelona i d’altres organismes.
B) Experiència professional:
En l’actualitat, l’aspirant és funcionari de carrera de l’Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat, ocupant una plaça de Tècnic d’Administració General, adscrit al lloc de treball
d’adjunt a la Intervenció, des de l’any 2019.
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Amb anterioritat, ha desenvolupat tasques en aquest mateix Ajuntament com a Tècnic de
Gestió A2, Administratiu i Tècnic Superior A1, sempre vinculat a la Intervenció Municipal.
C) Altres factors:
Atenent a l’experiència professional de l’aspirant, es considera que es donen els requisits
mínims necessaris en els àmbits de competències professionals per a la gestió i direcció
d’equips de treball i de pressa de decisions.
Per tot l’exposat, aquesta Comissió de Valoració avalua positivament la sol·licitud
d’incorporació en comissió de serveis del Sr. SERGI GARCÍA FERRER, per a
desenvolupar les tasques i funcions adients al lloc de treball d’Intervenció d’aquest
Ajuntament.
S’eleva aquesta proposta al Sr. Alcalde perquè s’elabori la proposta d’autorització de la
comissió de serveis adreçada a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, així com la
sol·licitud a la Direcció General d’Administració Local per tal de cobrir accidentalment el
lloc de treball d’Intervenció a favor del Sr. SERGI GARCÍA FERRER.
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El Sr. president dona per finalitzada la sessió de la qual s’estén la present acta als
efectes oportuns, a Olesa de Montserrat essent les 11:00 hores del dia 10 de setembre
de 2021.
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