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El Tribunal del procés de selecció de referència, reunit en sessió del dia 25 de juliol de 2018, 
publica a continuació els resultats de les següents proves de les persones aspirants que han 
comparegut a data d’avui:

3a PROVA
3 DARRERES XIFRES DNI I 
LLETRA

RESULTAT

621N APTE

207K APTE

508X APTE

451N APTE

967E APTE

298C NO APTE

589K NO APTE

860Z APTE

329G APTE

836P APTE

627Y APTE

152F APTE

874N APTE

764N APTE

Tota vegada que ja s’han realitzat totes les proves previstes a la fase d’oposició, escau 
publicar a continuació els resultats d’aquesta fase: 

Assumpte

Publicació Web resultats 3a prova i final fase 
d’oposició - Procés selectiu d'una borsa de treball per 
cobrir vacants temporals agents de policia, mitjançant 
concurs-oposició

Interessat/ada de l'expedient

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Localització de l'activitat



RESULTAT FASE D’OPOSICIÓ

3 DARRERES XIFRES 
DNI I LLETRA

1a Prova 2a Prova 3a prova 4a prova    TOTAL

621N 8,15 Apte Apte Apte 8,15

207K 6,55 Apte Apte Apte 6,55

508X 7,40 Apte Apte Apte 7,40

451N 7,30 Apte Apte Apte 7,30

967E 6,20 Apte Apte Apte 6,20

860Z 8,30 Apte Apte Apte 8,30

329G 6,45 Apte Apte Apte 6,45

836P 8,55 Apte Apte Apte 8,55

627Y 5,95 Apte Apte Apte 5,95

152F 6,90 Apte Apte Apte 6,90

874N 7,70 Apte Apte Apte 7,70

764N 6,60 Apte Apte Apte 6,60

D’acord amb el que estableixen les bases selectives, els aspirants aprovats disposen d’un 
termini de deu dies naturals a partir de l’endemà de la publicació dels resultats de la fase 
d’oposició per realitzar la presentació dels mèrits objecte de valoració corresponents a la fase 
de concurs, mitjançant model normalitzat per l’Ajuntament disponible al següent enllaç web: 
https://tramits.manlleu.cat/siac/Procedimiento_ver_doc.aspx?f=presentacio_merits.pdf. Els 
qui desitgin realitzar la presentació de mèrits de forma telemàtica, ho poden realitzar a 
través del següent enllaç: 
https://tramits.manlleu.cat/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=178&idnct=615&x=
FsfYKSNmWNw+S7X653vKIA, clicant a l’apartat de “Tramitació electrònica”. 

El termini per la presentació de mèrits s’iniciarà el dia 26/7/2018 i finalitzarà el dia 
4/8/2018, sense que es tinguin en compte els mèrits que hagin estat presentats pels 
aspirants fóra d’aquest termini. 

A fi de poder valorar degudament dels mèrits presentats pels aspirants, cal tenir en compte 
el següent: 

- La valoració dels serveis prestats en l’àmbit d’una Administració pública, en virtut d’un 
nomenament o d’un contracte de naturalesa laboral, es farà a través de la certificació 
de la secretaria o de l’òrgan competent en matèria de personal de l’Administració 
corresponent dels serveis prestat en l’òrgan públic corresponent, en el qual hi haurà 
de constar de forma clara i expressa el càrrec de l’òrgan que té la competència per 
expedir el certificat, o el de l’òrgan a qui la delegui, i el grup, el règim jurídic, 
l’especialitat de les funcions, la jornada desenvolupada i el període concret de 
prestació dels serveis. 

- La valoració dels serveis prestats en l’àmbit privat, quan així s’estableixi en les bases 
específiques de cada convocatòria, en virtut d’un contracte de naturalesa laboral, es 
farà a través de l’aportació de còpia del contracte laboral i de l’informe de vida laboral 
emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, en els quals hi haurà de 
constar de forma clara i expressa la categoria professional, la jornada desenvolupada 
i el període concret de prestació dels serveis. 
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- Pel que fa a la valoració dels mèrits acadèmics, només tenen validesa els títols, 
certificats, diplomes i altres documents expedits per organismes oficials, qualsevol de 
les administracions públiques, col·legis professionals o per centres d’ensenyaments 
oficials autoritzats. S’exceptuen d’aquesta norma els documents acadèmics lliurats 
pels ajuntament que hauran d’acreditar de forma fefaent la seva validesa acadèmica. 

Manlleu, 25 de juliol de 2018


