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INFORME – COMISSIÓ VALORACIÓ
Exp. 2022/001118
En data 28 d’abril de 2022, a les 11:00 hores del matí es reuneix, a la Casa de Cultura
de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, la Comissió de Valoració del procés selectiu per
a la cobertura temporal, amb caràcter urgent i inajornable, i mitjançant Comissió de
serveis de caràcter voluntari, d’UN lloc de treball de CAP DEL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT, formada pels membres següents:
President/a:
Titular:
Vocals:
Titular:
Titular:

Margarita Ruiz Bobé, cap del departament de Benestar Social
Francesc Sancho Cano, cap d’àrea de Serveis Personals
Manel Hita Ramírez, Cap d'Àrea de Serveis Centrals i
Organització

Segons allò establert a les bases reguladores del procés selectiu, les característiques
del lloc de treball són les següents:

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.

Descripció de lloc de treball:
Denominació: Cap del departament d’Ensenyament
Grup de titulació: A1
Sistema de selecció: comissió de serveis
Retribució bruta mensual: SB categoria A1; CD Nivell de destí 22; CE: 8.383,48 €
Durada: Mentre no es realitzi la provisió definitiva i, com a màxim, 1 any prorrogable un
altre any més
Funcions: Les pròpies del lloc de treball i específicament les corresponents a la fitxa de
lloc de treball que a continuació es relacionen:

Vist el requisit establert a l’apartat a) de la Base segona: “Ser funcionari/ària de carrera
o personal laboral fix de qualsevol Administració Pública pertanyent al mateix grup de
classificació professional que el lloc de treball vacant, és a dir, grup de classificació A
subgrup A1”, i revisades les dues candidatures presentades, la Comissió determina
l’exclusió de l’aspirant Francesc Altarriba Moyano en no complir aquest requisit.

Un cop revisat el currículum de l’aspirant Esther Garcia Rovira, tant en el referent a
aspectes formatius com d’experiència laboral en llocs de similar naturalesa, la Comissió
valora que la persona aspirant s’ajusta al perfil sol·licitat i que compleix els requisits
necessaris per cobrir aquest lloc de treball.
En data 28 d’abril de 2022 a les 12:00 hores, els membres de la Comissió es reuneixen
amb la Sra. Esther Garcia Rovira per dur a terme una entrevista curricular on es confirma
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la idoneïtat de la persona aspirant per a la cobertura en règim de comissió de serveis,
com a Cap d’Ensenyament.
Comunicada l’oferta del lloc de treball a la Sra. Esther Garcia Rovira, en data 6 de maig
de 2022, l’aspirant seleccionada manifesta per escrit, mitjançant registre d’entrada
E2022008882 la seva renuncia a ocupar en règim de Comissió de serveis el lloc de
treball objecte de la convocatòria.
Per tot això, la Comissió de valoració declara desert aquest procés selectiu per a la
cobertura temporal, mitjançant Comissió de serveis de caràcter voluntari, d’UN lloc de
treball de CAP DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT.

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.
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