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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS  DE SELECCIÓ DE 
PROCÉS SELECTIU D'UNA BORSA DE TREBALL PER COBRIR VACANTS 

TEMPORALS DEL LLOC DE TREBALL D'AGENT CÍVIC, MITJANÇANT CONCURS, EN 
EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL ALS BARRIS 2017

Relació de fets:

1. El passat 4-9-2018 la Junta de Govern Local va adoptar l’acord d’aprovar les bases 
específiques i la convocatòria del procés de selecció d'una borsa de treball per cobrir vacants 
temporals del lloc de treball d'agent cívic, mitjançant concurs, en el marc del Programa 
Treball als barris. 

2. Les bases generals que han de regir el procés de selecció de personal han estat 
publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 23 d’octubre de 
2015. Les bases específiques i la convocatòria han estat publicades a la web municipal 
(www.manlleu.cat/ca-es/ajuntament/Ofertapublica.aspx) i al tauler electrònic municipal 
d’anuncis.

3. El lloc de treball vacant objecte de la convocatòria és el següent:

Denominació del lloc de treball: Agent cívic 
Nivell de titulació: C1 
Nombre de llocs: 1 
Sistema selectiu: concurs 
Durada: fins el 31-12-2018 4.

Lloc:   Can Puget, Plaça Dalt Vila, 1 de Manlleu
DATA:  26 DE SETEMBRE DE 2018
HORA:  10.30 HORES DEL MATÍ

Quart.- Convocar els/les aspirants admesos/es per dur a terme els exercicis del procés 
selectiu en el lloc, dia i hora següents:

Lloc:   Can Puget, Plaça Dalt Vila, 1 de Manlleu
DATA:  26 DE SETEMBRE DE 2018
HORA:  11 HORES DEL MATÍ

Assumpte

Acta del procés - Procés selectiu d'una borsa de treball 
per cobrir vacants temporals del lloc de treball d'agent 
cívic, mitjançant concurs, en el marc del Programa 
Treball als barris 2017

Interessat/ada de l'expedient

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Localització de l'activitat



Bases i convocatòria

Publicació de les bases:
Generals: BOP de Barcelona de 23 d’octubre de 2015

Específiques: Tauler electrònic municipal d’anuncis
www.manlleu.cat

BOP de Barcelona de 23 d’octubre de 2015
DOG de Catalunya de 10 de novembre de 2015

Llista d’admesos i exclosos: Tauler electrònic municipal d’anuncis
www.manlleu.cat

Hi assisteixen:

Presidència: Àgata Gelpi Lluch  

Vocalies: Txell Vilella Lleopart
Gaietà Serrat López (titular), que actuarà com a Secretari del Tribunal 

Quan són les 10.30 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.

Quan són les 11.00 hores del matí es procedeix a la crida dels aspirants per iniciar la fase 
d’oposició segons la convocatòria establerta.

Aspirants que compareixen

Cap

Aspirants que no compareixen

Cognoms i nom

Llagostera Brugarola, Ferran

PROPOSTA DE NOMENAMENT

El Tribunal declara DESERT el procés de selecció d’agent cívic de l’Ajuntament de Manlleu, per 
la no compareixença del candidat admès dins el procés de selecció.

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, i 
procedeixo a declarar desert el procés de selecció de l’Agent cívic en base a la proposta del 
Tribunal.

Manlleu,  26 de setembre de 2018
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LA PRESIDÈNCIA LA VOCALIA

LA SECRETARIA
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