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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS  SELECTIU D'UNA 
BORSA DE TREBALL PER COBRIR VACANTS TEMPORALS AGENTS DE POLICIA, 

MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ

Lloc:   Casa de la Vila, Plaça Fra Bernadí, 6 de Manlleu
DATA:  DIJOUS, 30 D’AGOST DE 2018
HORA:  10:00 HORES DEL MATÍ

Hi assisteixen:

Presidència:

- Jesús Calvo i Barea 

Vocalies:     

- Jose Luis Sanchez i Alejandre

- Josep Pou i Vilalta, que actuarà com a secretari del Tribunal

Quan són les 10:00 hores del matí es reuneix el Tribunal qualificador i tots els membres 
assistents prenen possessió dels seus càrrecs, amb acceptació expressa de les obligacions i 
dels drets que els són inherents, i es declara formalment constituït el Tribunal.

L’apartat C del punt 3 de les bases específiques estableix que: 

C) RECONEIXEMENT MÈDIC

Un cop finalitzat el procés, a mesura que l’Ajuntament necessiti cobrir vacants temporals, 
demanarà als i les aspirants que hagin obtingut la puntuació més alta i siguin cridats per a ser 
nomenats funcionaris interins que es sotmetin a aquesta prova, consistent en un 
reconeixement mèdic, que inclou les proves que es relacionen a l’annex I de les bases 

Assumpte

Acta – Resultat proves mediques 4 primers aspirants-
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



específiques, amb l’objectiu de comprovar que l’aspirant no presenti cap causa mèdica que 
l’invalidi per a l’exercici de la professió. Es practicaran tantes revisions mèdiques com aspirants 
s’hagin d’incorporar com a funcionaris interins durant els 3 anys de vigència màxima d’aquesta 
borsa. 

Per la realització d’aquesta prova, els i les aspirants seran convocats individualment amb 
expressió de la data, hora i lloc on es portaran a terme. 

La valoració de les dades mèdiques es farà únicament a partir dels exàmens realitzats en el 
centre mèdic designat per l’Ajuntament. Aquesta prova és eliminatòria i els/les aspirants seran 
declarats “aptes” o “no aptes” en funció del resultat obtingut en la prova. 

En cas de que qualsevol de les persones cridades a la prova mèdica es produís alguna baixa 
voluntària o desqualificació, s’avisarà a l’aspirant següent de la llista per ordre de puntuació. 

L’òrgan competent per al nomenament com a funcionari interí serà l’encarregat de comprovar 
la superació d’aquesta prova en el moment previ a procedir al seu nomenament cada vegada 
que calgui recórrer a aquesta borsa per cobrir una vacant temporal. 

De conformitat amb l’informe emès per la Policia Local, en virtut del qual per raons de 
funcionament es requereix la incorporació de quatre agents de policia amb caràcter interí, s’ha 
realitzat la crida als aspirants amb millor puntuació perquè es sotmetin al reconeixement mèdic 
indicat. 

El tribunal compta amb els informés mèdics emesos pel doctor del Centre Mèdic Manlleu i, per 
tant, es procedeix a continuar amb el procés selectiu, pel que una vegada analitzat el detall de 
cadascun dels informes dels aspirants, el tribunal realitza la valoració de la següent: 

PROVA RECONEIXEMENT MÈDIC

3 DARRERES XIFRES 
DNI I LLETRA

RESULTAT

152F APTE

621N APTE

508X APTE

764N APTE
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A la vista dels resultats, el Tribunal efectua la proposta de nomenament com a funcionaris 
interins per ocupar el lloc de treball d’agent de la policia local dels quatre aspirants que han 
superat el procés selectiu. 

I perquè en quedi constància, es redacta aquesta acta la qual, un cop llegida i trobada 
conforme, és signada per tots els membres del Tribunal. Jo, la secretària, en dono fe.

Manlleu, 30 d’agost de 2018

LA PRESIDÈNCIA LA VOCALIA

LA SECRETARIA




